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 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดีใน 4 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการบริหารและการปฏบิตัิงาน  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการปฏิสัมพันธบุคคล กลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู จํานวน 40 คน  ครูสายปฏิบัติการสอน จํานวน 237 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวจัิย 
ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.94 สถิตทิี่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวธิีการของ Scheffe  การ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด ใชการประมวลและสรุปขอคิดเห็น ปญหา และ
ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1.  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูและครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน 
  2.  ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นระหวางหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูสาย
ปฏิบัติการสอนตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ในภาพรวม และ 3 ดาน ไดแก ดาน
กายภาพ ดานการบริหารและการปฏบิัตงิาน และดานการปฏิสัมพันธของบุคคลมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  โดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีระดับความคิดเห็นสูงกวาครู
สายปฏิบตัิการสอน แตในดานการเรียนการสอนไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาตามกลุมสาระการเรียนรู 
พบวา ดานการปฏิสัมพันธบคุคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไม
แตกตางกัน 
 3.  ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูสายปฏิบตักิารสอนตลอดจนผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานศึกษาควรมีสวนรวมตอการพัฒนาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน 
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 The objective of this research were to study the environmental administration in 
basic education schools under the office of  schools  in  Vibhavadi  Academic  Group  under  
The  Secondary  Educational Service  Area  Office 2 in the overall 4 aspects and each 
aspects of physical facilities, administration and practice, teaching and learning,  and personal 
interaction. The survey sample of this study consisted of 40 heads of Learning and 237 
teachers. The instrument used for data collection was a 5-point rating scale questionnaire 
with an alpha coefficient of 0.94. The data were analyzed using descriptive statistics. The 
percentage, mean, and standard deviation, t-test, and One-way ANOVA with Scheffes’ 
method for pairwise comparion. The data from open-ended questions were examined and 
analyzed to derive key concepts from opinions, problems, and suggestions.   
 The findings are as follows. 
 1.  The  study of environmental administration in basic education schools under the 
office of  schools  in  Vibhavadi  Academic  Group  under  The  Secondary  Educational 
Service  Area  Office 2 according to the heads of learning and teachers as a whole and 
individual aspects were at the high level. 
 2.  The comparisons of the opinions between heads of Learning and teachers on the 
environmental administration in basic education schools under the office of  Schools  in  
Vibhavadi  Academic  Group  under  The  Secondary  Educational Service  Area               
Office 2  were different at .05 level of statistical significance in the overall and  3 certain 
aspects namely the physical facilities, administration and practice, and personal interaction. in 
the head of learning and was not different in aspect of teaching and learning, which the 
heads of learning had the level of opinions higher than teachers but  was not different in 
aspect of learning and teaching. When considered by the learning strands, it  was found that 
the aspect of  personal interaction was different at .05 level of statistical significance, while 
those other aspects were not different. 
 3.  The administrator, head of learning and teacher suggested the strategy for school 
environmental administration that stakeholders of school should be provided an opportunity to 
participate in all steps on the developing school environment. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค จรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันจะสงผลใหผูเรียนมีวิสัยทศันกาวไกลยิ่งขึ้น      
ซึ่งการที่จะไปถึงจุดมุงหมายน้ันได สภาพแวดลอมโรงเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนของ
นักเรียนนักศกึษา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมทางดานการศึกษา สมทรง อินสวาง (2540: 88)  
ไดกลาววา โรงเรียนเปนสถานที่ที่ใหการศึกษา อบรม เปรียบเสมือนบานแหงที่สองของนักเรียน 
เน่ืองจาก นักเรียนจะตองใชชีวติอยูวันละไมต่ํากวา 6 - 7 ชั่วโมง เปนเวลา 6 -12 ป ดังนั้น
สภาพแวดลอมในโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอสุขภาพอนามัยของนักเรียนมาก ถาโรงเรียนจัด
สภาพแวดลอมใหดี ก็จะยิ่งชวยสงเสริมคณุภาพชีวิตของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น ตรงกันขามถา
สภาพแวดลอมในโรงเรียนไมดีเทากับเปนการบั่นทอนชีวติจิตใจของนักเรียนไปดวยนโยบายและ
แผนการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2540 – 2559 ซึ่งเปนนโยบายที่เนนใหทาง
สถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับนักเรียนเปนสําคัญเนื่องจาก
สถานการณในสภาพสังคมปจจุบันกําลังเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรม และศีลธรรม ทําใหเยาวชนในวัย
เรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไมเห็นคุณคาของตนเอง ขาดคุณธรรม จริยธรรม และผลการเรียน
ตกต่ํา เปนผลมาจากการขาดการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง และเหมาะสมจาก ผูเก่ียวของจากทุกฝาย 
ตอดจนนักเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่ไมพึงประสงค ดังนั้นสภาพแวดลอมจึงเปนปจจัยที่มีผลตอการ
พัฒนาการเรียนรู หลอหลอมใหนักเรียนเปนคนดี มีปญญา และมีความสุขได เพ่ือใหสามารถเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมได (พิกุล  สหีาพงษ. 2546: 25)  
 จากการปฏิรูปการเรียนรูนัน้ นอกจากจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแลวสิ่งหนึง่ที่จะมีผล
ตอการพัฒนานักเรียนใหทนัตอพัฒนาการตางๆ ของโลกที่เปลี่ยนไปคือ การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศสภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหนักเรยีนและบคุลากรใน
โรงเรียนเกิดความรูสึกสบายใจ พอใจ อบอุน ภูมิใจ มีความรูสึกในการเปนเจาของและอยากมา
โรงเรียน  ในทางตรงกันขาม ถาโรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่ไมดีก็จะทําใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนเบื่อหนาย ไมรักในไมภูมิใจในโรงเรียน ไมอยากมาโรงเรียน สภาพแวดลอมใน
โรงเรียนที่มีอิทธิพลตอนักเรียน คือ ครู บริเวณโรงเรยีน วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ สิ่งตาง ๆ 
เหลาน้ีถาไดรบัการดูแลและอยูในสภาพที่พรอมจะใหนักเรียน ครู และบุคคลท่ัวไปใชไดตลอดเวลา  
จะทําใหนักเรยีนมีความสะดวกสบายทางกาย ซึ่งสงผลใหเกิดสภาพทางอารมณที่ดีดวย ทําใหครูและ
นักเรียนมีจิตใจแจมใส รักและผูกพันกับสถานศึกษามากขึ้น ดังนั้นโรงเรียนที่มีการจัดสภาพที่เอ้ือตอ
การเรียนรูของนักเรียนทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน และชุมชน นกัเรียนจะมีพัฒนาการที่เร็วขึ้น   
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มีความรับผิดชอบ แตถาโรงเรียนไมเห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอม นักเรียนจะขาดแหลง
เรียนรู ขอมูลในการศึกษาหาความรูจึงจํากัดอยูในหองเหลี่ยม ๆ แคบ ๆ ที่วางเปลาและขาด
พัฒนาการในดานตาง ๆ ทําใหไมทันโลกและเหตุการณ (ดล ฤทธิ์เรืองเดช.  2552: 1-2)  
 สภาพแวดลอมในสถานศึกษา เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาที่
จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู เปรียบเสมือนครูคนหน่ึงที่สามารถใหการศึกษาอบรม
และกลอมเกลาจิตใจของคนได เพราะคนที่อยูในสภาพสังคมที่ดีจะซึมซับลักษณะที่ดีติดตวัไปโดยไม
รูตัว ดังนั้น กระบวนการและวิธีการดํารงรักษาสภาพแวดลอมที่ถูกตอง การมีสวนรวม  ในการรักษา
สภาพแวดลอม ความมีระเบียบวินัย ความสวยงามและความสมดุลทางธรรมชาต ิ ในสถานศึกษา 
นอกจากจะสามารถใหความรูความคิดแกทุกคนที่อยูในสถานศึกษาแลว  ยังสามารถสงเสริมใหคน
รูสึกกระตือรือรน ใครรูใครเรียน รูจักวิธีการดํารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ  ตอกันและตอสภาพแวดลอม
อยางถูกตองดวย และสภาพแวดลอมที่ดี กลายเปนสถานที่ที่มีคา  ของชุมชน สงผลใหทุกคนเกิด
ความภาคภูมิใจ เพ่ิมความสนใจในการศกึษาและการเขามามี  สวนรวมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามากขึ้น มีสถานศึกษาเปนจํานวนมากเปนที่ยอมรับในฐานะหนวยนาํสังคมในชุมชน 
สามารถเปนแกนนําในการพัฒนาและเปนกําลังหลักของชุมชนดานตางๆ ตามไปดวย เชน การ
อนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชน ซึ่งเทากับการยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตและการ
ยกระดับจิตใจของคนทั้งชุมชนใหพัฒนาไปพรอมกัน จึงกลาวไดวาการพัฒนาสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียน ผูปกครองและชุมชนดวย (นรา  สมประสงค และเสร ี  
ลาชโรจน. 2549: 60)  
 การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพผูบรหิารจึงตองมีบทบาทในการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาใหเอ้ือตอกาเรียนการสอนในลักษณะตาง ๆ จํานวน 3 ขอ ไดแก  1) จัดใหมีแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู มีศูนยสือ่ หองสมุด หองปฏิบัติการทาง
ภาษา และศูนยวิทยาการตาง ๆ 2) จัดสภาพแวดลอมเพ่ือจูงใจในการทํางานในสถานศึกษา โดยมีการ
จัดอาคารสถานที่และบริเวณภายในสถานศึกษาใหเรียบรอย สวยงาม  มีอุปกรณอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน มีระบบขั้นตอนการทํางานที่รวดเรว็  3) สรางบรรยากาศภายในสถานศึกษา เพ่ือใหครู
และนักเรียนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขมีความเขาใจเอ้ืออาทรตอกัน  (ประทีป จุฬาเลิศ 
2550: 1) ดังนั้น  สถานศึกษาจึงเปนหนวยงาน ที่รับผดิชอบจัดการศึกษา และในการจัดการศึกษาผูที่
มีสวนสําคัญท่ีสุดคือครูที่ตองมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธภิาพ ซึ่งครูและผูบริหารจะตองตระหนักถงึ
สภาพแวดลอม  ที่สงผลตอคุณภาพทางการศึกษาทั้งสภาพแวดลอมดานสถานที่ สภาพแวดลอมดาน
พฤตกิรรมการจัดกระบวนการเรียนรูของครู สภาพแวดลอมในดานการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา สภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในสถานศึกษา ถาสภาพแวดลอมทั้ง  
4 ดาน  มีความสัมพันธกันและเอ้ืออํานวยตอกันก็จะสงผลใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนและทําให
เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 



 3 

  ความเชื่อทีว่า สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอมนุษยนั้นมีมาเปนเวลานาน นักพฤติกรรมศาสตร
ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิรยิาระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอม ลวนมีความเชื่อเบือ้งตนวาพฤตกิรรม
ของบุคคลน้ันสามารถทําความเขาใจและทํานายได โดยพิจารณาจากปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับ
สภาพแวดลอมที่บุคคลอาศยัอยู ซึ่งเรียกวา นิเวศวทิยาของสถานศกึษา ซึ่งหมายถึง  การประยุกต
หลักการที่เก่ียวกับปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอมมาใชอธิบายปฏิกิรยิาระหวางนักเรียนกับ
สถาบันการศกึษา นักจิตวทิยาที่สนใจเกีย่วกับอิทธิพลของสภาพแวดลอม มีความเชื่อวา พฤตกิรรม
ของนักเรียนมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา วธิีการพัฒนาเรียนที่ไดผลทางหน่ึงจึง
เก่ียวกับการจัดการกับปฏิกิริยาระหวางนักเรียนกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให
มีความสมบูรณทุก ๆ ดาน ตลอดจนชวยใหนักเรยีนเกิด  ความรักและความภูมิใจในโรงเรียนของตน
หลอหลอมพฤติกรรม ทัศนคติ  คานิยม สติปญญาของนักเรียน รวมทั้งกอใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางครู นกัเรียน และชมุชน (จุฑารัตน ทองทิพย. 2549: 1)  
 สิ่งเราเชิงสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่มีผลตอการเรียนรูของนักศึกษาซึ่งพฤตกิรรม
เหตุการณหรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ของโรงเรียนที่มีศักยภาพ ทําใหการรับรูของนักเรยีนเปลี่ยนไป      
สิ่งเหลาน้ีสามารถยืนยันโดยการสังเกตเห็นได โดยสิ่งเราเชิงสภาพแวดลอมออกเปน 4 ดาน คอื      
1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 2) สภาพแวดลอมทางการบริหาร 3) สภาพแวดลอมทางดานวิชาการ 
และ 4) สภาพแวดลอมทางดานกลุมเพ่ือน (ฉันทลักษณ จันทรศรี. 2547: 17)  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของวิชัย วรรณพุฒ (2547: 120 -123) ที่กลาววา การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน
โรงเรียนควรประกอบดวยองคประกอบ 4 ดานคือ ดานกายภาพ  ดานวิชาการ ดานสังคมปฏิสัมพันธ 
ดานการบริหารจัดการ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ดานกายภาพ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปาน
กลาง แตมีสิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไข ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนใหมากขึ้น คือ โรงเรียน
มีหองน้ําหองสวมที่ถูกสุขลกัษณะ และหองประชุม ของโรงเรียนสามารถรองรับการจัดการประชุม
นักเรียนเพียงพอ ดานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง โดยครูควรจัดกิจกรรมโดย
คํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูทางวิชาการ
ของนักเรียน ครูใชสื่ออุปกรณการสอน  ที่ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรยีน ครูจัดกิจกรรมการเรียนให
นักเรียนอยางหลากหลาย ครูนํา  ภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการการเรียนของนักเรียน และโรงเรียน
จัดกิจกรรมที่สงเสริมงานวิชาการ เชน การตอบปญหา การโตวาท ีการจัดนิทรรศการ องคประกอบ
ดานสังคมปฏิสัมพันธ  ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง แตมีสิ่งที่ควรปรบัปรุงแกไขให
สอดคลองกับความตองการของนักเรียนใหมากขึ้นคือครูควรมีการไปเยี่ยมบานเพ่ือพบผูปกครอง
นักเรียน องคประกอบดานการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง แตมีสิ่งที่  
ควรปรบัปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนใหมากขึ้น คือ โรงเรียนเปดโอกาส      
ใหผูปกครอง นักเรียน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  
สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาจึงมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครู ซึ่งเปนบคุลากรหลักในการจัด
การศึกษาที่จะสงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจาก จะสามารถใหความรู
แกผูเรียนที่อยูในสถานศึกษาแลว ยังสามารถสงเสริมใหเกิดความรูสึกกระตือรือรน รูจักวิธีการ
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ดํารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธตอกันและตอสภาพแวดลอมอยางถูกตองดวย และสภาพแวดลอมทีดี่จะ
เปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน กลายเปนสถานศึกษาที่มีคาของชุมชน   
สงผลใหทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ เพ่ิมความสนใจในการศึกษา และการเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น ผูบริหารจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคญัอยางยิ่งที่จะบริหาสภาพ
แวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานของครู และ การเรียนรูของนักเรียน  (จํารัส      
พิมพา 2547: 2) 
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากนักวิชาการหลายทานพบวา สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอน ควรมีดังนี้ 
 1.  จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
 2.  จัดสภาพแวดลอมที่จูงใจในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  สรางบรรยากาศใหครูและนักเรียนอยูรวมกันอยางมีความสุข  
 เหตุผลดังกลาวจึงทําใหในปจจุบันนี้มีหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาไดมี การ
สงเสริมใหแตละโรงเรียนมีการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรูของ
นักเรียน และจากการตั้งขอคําถามกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครู สายปฏบิัติการสอน ใน
โรงเรียนที่ขาพเจาปฏิบัติการสอนวา “สภาพแวดลอมของโรงเรียนเราเปนอยางไรบาง” พบวาตัวแทน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสายปฏิบัติการสอน  ใหขอมูลตรงกันวา สภาพแวดลอมของ
โรงเรียนในดานตาง ๆ  ในขณะนี้กําลังมีการดําเนินการพัฒนา ซึ่งในแตละดานก็จะอาจจะมีการพัฒนา
ในรูปแบบที่แตกตางกันไป ในบางดานก็มีการพัฒนาในระดับดี ในบางดานก็ยังควรตองมีการปรับปรุง 
จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวจัิยสนใจที่จะศกึษาการบริหารสภาพแวดลอมของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดีวาในโรงเรียนมีการบริหารสภาพแวดลอมในแตละดานเปนอยางไร  มีดําเนินการพัฒนา
สภาพแวดลอมมากนอยเพียงใดในแตละดาน คือ 1. ดานกายภาพ 2. ดาน  การบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 3. ดานการจัดการเรียนการสอน 4. ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือ  นําขอมูลที่
ไดมาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม และพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสายปฏิบัติการสอน ของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบตัิ  การ
สอน ตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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 3.  เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูบริหาร  หัวหนางาน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูสาย
ปฏิบัติการสอน  และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศกึษา ในการบริหารสภาพแวดลอมทางดาน
กายภาพ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารและการปฏบิัติงาน ดานสังคมปฏิสัมพันธ  
เพ่ือวางแผนในการบริหาร ปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม เอ้ือตอการเรียน   
การสอนของครูและการเรยีนรูของนักเรียน 
 2.  ใชขอมูลที่ไดเปนแนวทางสาํหรับผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ครูสาย
ปฏิบัติการสอน  และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศกึษา ไดตระหนักถึงความสาํคัญและนําไป
พัฒนาการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดีใหเอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรูของนักเรียนตอไปอยางมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิผลในการที่จะสงผลให
นักเรียนมีความพรอมทางการเรียนทั้งทางกาย อารมณสังคม สติปญญา และใชชีวติอยูในโรงเรียน  
ไดอยางมีความสุขตอไป 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังนี้ 
 
 ขอบเขตของเน้ือหา 
 การศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน      
สหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ปการศึกษา 2554      
ในครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของเนื้อหาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมไว 4 ดาน คือ 
 1. ดานกายภาพ 
 2. ดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน 
  3. ดานการจัดการเรียนการสอน 
  4. ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล 
 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 5 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 497 คน  แยกเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 40 คน  
ครูสายปฏิบตักิารสอนจํานวน 457 คน  
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 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยา
เขตวิภาวดี สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู จํานวน 40 คน ครูสายปฏิบัติการสอนจํานวน 237 คน ไดมาจากการเทียบขนาด
ตารางจํานวนตัวอยางและจํานวนประชากรของเครจซี่ มอรแกน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549: 119;    
อางอิงจาก Krejcie; & Morgan. 1970)  จากน้ันเทียบสัดสวนตามจาํนวนครู  แตละโรงเรียนแลว      
จึงสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยเทียบตามสัดสวนครูแตละโรงเรียน  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ  จําแนกเปน  
   1.1  ตําแหนง  จําแนกเปน 
   1.1.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
   1.1.2  ครูสายปฏิบตักิารสอน 
   1.2  กลุมสาระการเรียนรู  ไดแก 
   1.2.1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   1.2.2  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
   1.2.3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   1.2.4  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1.2.5  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
   1.2.6  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   1.2.7  กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา  
   1.2.8  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  การบริหารสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
ใน 4 ดาน คือ 
  2.1  ดานกายภาพ 
  2.2  ดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน 
  2.3  ดานการจัดการเรียนการสอน 
  2.4  ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษากับ
บุคลากรไดรวมกันจัดส่ิงตาง ๆ ที่อยูในสถานศึกษาทั้งที่มีชีวติและไมมีชีวิตที่มนุษยสรางขึ้นทัง้ทาง
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กายภาพและทางสังคม โดยมีการวางแผนอยางเปนระบบ มีหลักการ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการบริหารในสถานศึกษาบรรลตุามวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
 2.  สภาพแวดลอมในสถานศึกษา  หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูในสถานศึกษาเปนสิ่งที่มีชีวติ
และไมมีชีวติ ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 
  2.1  ดานกายภาพ  หมายถึง สิ่งตาง ๆ  ที่บุคลากรในสถานศึกษารวมกันดําเนินการ
สรางขึ้น เพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูและ
การดํารงชีวิตของนักเรียน  ไดแก  สภาพของบริเวณโรงเรียน ลานกิจกรรม ศาลาพักผอน แหลง
เรียนรู  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงอาหาร หองสุขา 
   2.2  ดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการบริหารและการปฏบิัตงิาน
ของบุคลากรที่ปฏิบตัิงานสอนและปฏิบตังิานฝายตาง ๆ ซึ่งมีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบและ
เปนขั้นตอน มีความสุข ความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก  ภาวะความเปนผูนาํ    
การจัดโครงสรางการบริหารงานรูปแบบการบริหารงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
งาน  การกํากับติดตามงาน การมีสวนในการแสดงความคิดเห็น  การทํางานเปนทมี การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

  2.3  ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการดําเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรู ไดแก  การใชหลักสูตร  การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู  การจัดระบบการสอน เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู การใชจิตวทิยา การบันทึก
หลังการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการสอน วิธีการวัดและการประเมินผล  
  2.4  ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล หมายถึง  กระบวนการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคลากรในสถานศึกษาที่อยูรวมกันเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค ไดแก  
การตัดสินใจโดยใชเหตุและผล ความเคารพในผูที่มีความอาวุโสสูงกวา  การแนะนําหรือใหคําปรึกษา  
การยกยองชมเชย การมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑและระเบยีบที่ใชปฏิบตัอิยูในโรงเรียน ความ
เปนกัลยาณมิตร  การมีทักษะในการสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ 
 3.  โรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี หมายถึง โรงเรียนที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย 5 โรงเรียนดังนี้ 
  3.1 โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย   
  3.2 โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย๒ 
  3.3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
  3.4 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
  3.5  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 
 4.  ขาราชการครู หมายถึง  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบัติการสอน ใน
โรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 
2554 
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 5.  กลุมสาระการเรียนรู หมายถึง รายวิชาทีค่รูผูสอนไดรับมอบหมายจากทางสถานศึกษาให
รับผิดชอบ ทาํการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูซึ่ง 8 กลุมสาระการเรียนรู  ไดแก ภาษาไทย, 
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม,  ภาษาตางประเทศ,  สุขศึกษาและ
พลศึกษา,  การงานอาชีพและเทคโนโลยี,  ศิลปศึกษา   
 6.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ไดแก  ผูที่ไดรับการคัดเลอืกใหดํารงตําแหนงเปนหัวหนา  
ของแตละกลุมสาระการเรียนรูจํานวน  8  กลุมสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูละ 1 คน  
ปการศึกษา 2554  
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จากแนวคิดของ
มาตรฐานดานการบริหาร และการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมาตรฐานที่ 16 กลาววา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา. 2549: 231)  การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนจะชวยสนบัสนุนและสงเสริมให
ผูเรียนมีความสุข  ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยและความเอ้ือเฟอ  เผื่อแผ  ความรักความสามัคคี  
สภาพสิ่งแวดลอมที่ควรคํานึง  ไดแก  สถานที่บริเวณโรงเรียน  การจัดบรรยากาศในการเรียนการ
สอน  การนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2544: 15) สวน สําเนา  ขจรศิลป (2538: 
80) กลาววาสภาพแวดลอมในสถาบันการศึกษาทีส่ําคญัมี 4 ดาน คือ สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สภาพแวดลอมทางการบริหาร สภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมดาน
สังคมกลุมเพ่ือน ธเนศ ขําเกิด (2541: 47-51) ไดกลาววาสภาพแวดลอมในสถานศึกษาแบงออกเปน 
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ  3. สภาพแวดลอมทางวิชาการ  3. สภาพแวดลอมดานการบริหาร
จัดการ  ซึ่งสอดคลองกับ นพรัตน สายลุน (2546: 60-68) ซึ่งไดจําแนกแนวปฏบิัติและตวัชีว้ดัการจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 3 ดาน คือ 1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ 2. สภาพแวดลอมทาง
วิชาการ  3. สภาพแวดลอมทางการบริหาร  นรา สมประสงคและเสรี ลาชโรจน (2549: 78)  ไดแบง
การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาออกเปน  3  ดาน  คือ  1. ดานบรรยากาศการบริหารและ
การปฏิบัติงาน  2. ดานการจัดการเรียนการสอน  3. ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล  
 ผูวิจัยไดประมวลความคิดเห็นของนักวิชาการดังกลาวมาใชเปนตัวแปรตามในการศกึษา 
การบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 4 ดาน คือ 1. สภาพแวดลอมดานกายภาพ 
2. สภาพแวดลอมดานการบริหารและการปฏิบัติงาน  3. สภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธของบุคคล  
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 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสายปฏิบัติการสอน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
บริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวทิยาเขตวิภาวดี ใน 4 ดาน ไดแก 
ดานกายภาพ  ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการปฏิสัมพันธ
ของบุคคล  แตกตางกัน 
 2.  ครูที่สอนในกลุมสาระการเรียนรูตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี ใน 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ  
ดานการบริหารและการปฏบิัติงาน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล
แตกตางกัน 
  
 

1. ตําแหนง   
 1.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 1.2  ครูสายปฏิบัติการสอน 
2. กลุมสาระการเรียนรู   
 2.1 ภาษาไทย 
 2.2 คณิตศาสตร 
 2.3 วิทยาศาสตร 
 2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2.7 ศิลปศึกษา  
 2.8 ภาษาตางประเทศ 

การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี  ใน 4 ดาน คือ 

1. ดานกายภาพ 
2. ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน   
4. ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล  

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. โรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
 2. หลักการแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
 3. ความสําคญัของสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
 4. ประเภทของสภาพแวดลอมในสถานศกึษา  
  5. การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
  5.1 การบริหารสภาพแวดลอมดานกายภาพ 
  5.2 การบริหารสภาพแวดลอมดานการบริหารจัดการและการปฏบิัตงิาน  
  5.3 การบริหารสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  
  5.4 การบริหารสภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธของบุคคล 
 6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 
1. โรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
 โรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี คือ กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ดอนเมือง และเขตพ้ืนที่สายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 5 โรงเรียนดังนี้  

1. โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย   
2. โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย๒ 
3. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
4. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
5. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 

 
 วิสัยทศัน 
 สหวิทยาเขตวิภาวดีเปนเครือขายสถานศึกษา รวมพัฒนาความรูคูคุณธรรม นอมนํา 
เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีไทย กาวไกลสูมาตรฐานสากล 
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 พันธกิจ 
 สงเสริมและพฒันาคุณภาพผูเรียนใหมีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ดําเนินชีวติ
อยางวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบตัิงาน
ไดอยางมืออาชีพ โดยเนนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
มาตรฐานสากล 
  
 เปาประสงค 
 1.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีไทยและจิตสาธารณะ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 2.  ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนา  สู
มาตรฐานสากล 
 3.  ผูเรียนทุกคนปฏิบัตติามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 
 5.  สงเสริมความรวมมือของเครือขายสถานศึกษาและภาคีเครือขาย โดยใชการมีสวนรวม
อยางมีประสิทธิภาพ 
  
 จุดเนนสหวทิยาเขตวิภาวดี 
 1. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนชาติไทย ศรัทธาและยึดม่ันการปกครอง  ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
 3.  นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณและสรางสรรค 
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือ
พัฒนาสูความเปนเลศิในระดับประเทศและสากล 
 5.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. ไดรับการรับรองคุณภาพทั้ง 5 โรงเรียน 
 6.  ครูและบคุลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูความเปนสากล 
 7.  เครือขายสถานศึกษาและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพอยาง   
มีประสิทธิภาพ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร สหวิทยาเขตวิภาวดี. 2554: 21-23) 
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 สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
 
ตาราง 1 จุดเนนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
 

โรงเรียน จุดเนนของโรงเรียน 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง   
ปการศึกษา 2554. 2554: 9)  

พัฒนานักเรียนดานคุณภาพวิชาการควบคูเทคโนโลยี และ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหนักเรียนเปนคนเกง ดี  มีสุข 
มีคุณธรรมนําความรู มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
พัฒนาสงเสริมบุคลากรในโรงเรียนใหเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนใหเจริญกาวหนาตอไป 

โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒ 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง   
ปการศึกษา 2554. 2554: 4) 

พัฒนานักเรียนใหมีมีระเบียบวินัย ความรบัผิดชอบ คุณธรรม
จริยธรรม พัฒนา สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ
เพ่ือใหมีคุณภาพ รักษความเปนไทย รูเทาทันเทคโนโลยี และ
สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษาสูมาตรฐาน
วิชาชีพ 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บํารุง 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง   
ปการศึกษา 2554. 2554: 1-2) 

  พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอน และดูแล 
  ชวยเหลือนักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และ  
  ปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช   
  นวัตกรรมนําไปสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง ป
การศึกษา 2554. 2554: 21-22) 

  พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมนําความรู  
  มีวินัย เห็นคุณคาของตนเอง ดํารงชีวิตตามแนว  
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนานักเรียนใหเปนคน 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท
อุปถัมภ) 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง ป
การศึกษา 2554. 2554: 14-15) 

  ยุคใหมมีศักยภาพเปนพลโลก รักและ สบืสานความ 
  เปนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตาราง 2 จุดเนนหลักการบริหารและการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี 
 

โรงเรียน   จุดเนนการบริหารและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 9)  

  การบริหารเนนการมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล  
  พัฒนาบุคลากรใหเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนให  
  โรงเรียนเจริญกาวหนา ควบคุม กํากับ ประเมินผลและ 
  ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา  
  ในสถานศึกษา 

โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒ 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 4) 

 การบริหารเนนการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับ  
 ชุมชนตามมาตรฐานศึกษา และยึดหลักธรรมาภิบาล  
 สงเสริม พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหมี 
 คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 1-2) 

 การบริหารเนนการมีสวนรวม มีระบบบริหารจัดการ 
 คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ครูและบคุลากรทาง 
 การศึกษาไดรับการพัฒนาเพ่ือกาวไปสูครูมืออาชีพ  

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 21-22) 

การบริหารเนนการมีสวนรวม เพ่ิมการใชเทคโนโลยีพัฒนา
ครูสูการเปนครูมืออาชีพ 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง ป
การศึกษา 2554. 2554: 14-15) 

การบริหารจัดการตามแนววิถีพุทธจิตอาสา ดวยระบบ
คุณภาพและหลักธรรมาภิบาล พัฒนาครูใหมีคุณภาพ 
เปนครูยุคใหมเทียบเคยีงสากล 
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ตาราง 3 จุดเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี 
 

โรงเรียน จุดเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 9)  

พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีความรอบรู สามารถใช 
เทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาตนเองใหรูเทาทัน  
สถานการณโลก พัฒนานักเรียนใหมีระเบียบวินัย 

 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒ 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 4) 

ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนและ 
พัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพเพื่อใหมีคุณภาพ รักษความ
เปนไทย รูเทาทันเทคโนโลยี ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 1-2) 

สงเสริมและพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใชเทคโนโลยี เพ่ือเปน
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู สรางโอกาสทางเลือกให
นักเรียนทุกคนไดเรียนตามความถนัดและศักยภาพของ
ตนเอง 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 21-22) 

พัฒนาแหลงเรียนรู สงเสริมการจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการ
เรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง ใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู 

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  ป
การศึกษา 2554. 2554: 14-15) 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียน มีคุณภาพเปนคน  
ยุคใหมและมีศักยภาพเปนพลโลก 
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ตาราง 4 จุดเนนดานกายภาพของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
 

โรงเรียน จุดเนนดานกายภาพ 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  
ปการศึกษา 2554. 2554: 5) 

  ตั้งอยูเลขที่ 171/3151 หมู 2 แขวงคลองถนน 
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในชองทางอินเดีย 
 อยูระหวางโรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช และโรงเรียน 
 นายเรืออากาศ 
  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอม 
  1. หองเรียนสะอาดเรียบรอยปราศจากขยะ 
  2. บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบรอย รมร่ืน สวยงาม 
  3.  บุคลากรมีจิตสํานึกในการักษาสภาพแวดลอมตามหลักกิจกรรม 5 ส 
  4. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให 
  เพียงพอเหมาะสม เกิดประโยชน เอ้ือตอ 
  บุคลากรในโรงเรียนและชมุชน 

โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒ 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง  
ปการศึกษา 2554. 2554: 1) 

  ตั้งอยูเลขที ่119 หมู 1 ซอยสายไหม 43 ถนนสายไหม 
  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  
  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอม 
  1. บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน หองเรียนสะอาด 
  2. มีการพัฒนาแหลงเรียนรูตามอาคารเรียน และบริเวณรอบโรงเรียน 
  3. มีศาลาเพื่อเปนที่สําหรับนั่งพักผอนของนักเรียน  
  4. มีดูแลและพัฒนาอาคาร สถานที่ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

 โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบํารุง 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง)  
ปการศึกษา 2554. 2554: 3) 

  ตั้งอยูเลขที ่337 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน   
  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
  แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอม 
  1. ดูแลรักษา การใชอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  
  2. ใหบริการซอมบํารุง ปรับปรุง พัฒนา อาคารตางๆ บริเวณ
โรงเรียนและสาธารณูปโภค  
 3. จัดหาอุปกรณเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียน  การสอน 
 4. ใหบริการสถานที่เพ่ือทาํกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
 5. จัดตกแตงสถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดลอมใหสะอาด สวยงาม
รมร่ืน ปลอดภัยตอชีวติและสุขภาพของนักเรียนและบคุลากร 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

โรงเรียน จุดเนนดานกายภาพ 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 
(คูมือนักเรียนและผูปกครองป
การศึกษา 2554. 2554: 1) 

  ตั้งอยูเลขที่ 153/34 หมู 1 ถนนเชิดวุฒากาศ 
  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอม 
  1.  บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบรอย รมร่ืน สวยงาม   
 ปราศจากขยะ 
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
 และใหนักเรยีนไดฝกประสบการณจริง 
 3. หองเรียนสะอาดเรียบรอย ปลอดภัย   

โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท
อุปถัมภ) 
(คูมือนักเรียนและผูปกครอง 
ปการศึกษา 2554. 2554: 11) 

ตั้งอยูเลขที่ 567 ถนนสรงประภา แขวงสกัีน  
  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอม 
  1. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให  
  รมร่ืน สวยงาม เหมาะสําหรับเปนแหลงเรียนรู 
  2. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน และหองเรียนให 
  สวยสะอาดตา 
  3. บํารุง – รักษา สวนทีช่าํรุดของอาคาร และครุภัณฑ  
 ใหอยูในสภาพอีพรอมใชงานอยูเสมอ 
 4. ดูแลความปลอดภัยในการใชอาคารสถานที ่
 5. ใหบริการแกชุมชนในการขอใชสถานที่ 

 
2. หลักการแนวคิดเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
 2.1 ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร (administration) มีผูใหความหมายของคําวา การบริหารไวหลายทาน ดังนี้  
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2540: 72) ไดใหความหมายของการบริหารวา หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่
บุคคล ตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการอยางประสานสําพันธและมีระบบระเบยีบ กฎเกณฑ 
เพ่ือใหบรรลวุตัถุประสงคอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่บุคคลดังกลาวไดรวมกันกําหนด มีความเห็น
และรับรูเขาใจวัตถุประสงคนั้นตรงกันโดยอาศัยทรัพยากรเทคนิคและกระบวนการตางๆอยาง
เหมาะสม  
 สมเดช สีแสง (2546: 224) ไดใหความหมายการ บริหารคือ การบริการประเภทหนึ่งที่จะ
ทําใหกลุมบคุคลรวมกันกระทําภารกิจใหบรรลตุามเปาหมาย  
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 วิโรจน สารรัตนะ (2542: 11) ไดสรุปไววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุจุดหมายขององคการโดยอาศัยหนาที่หลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การ
วางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบ
ที่จะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 วิทยากร เชียงกูล (2543: 158) กลาววา การบริหารประกอบดวยการวางแผนการ
อํานวยการและการควบคุมคนทํางานและสภาพแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
(2548: 4) ที่กลาววา การบริหารหมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสาํคัญ อันไดแก 
การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล และสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ 
(2547: 493-494) ที่กลาววา การบริหารหมายถึง กระบวนการนําทรพัยากรการบริหารมาใช  ให
บรรลวุัตถุประสงคตามขั้นตอนบริหารคือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุมโดยที่
การวางแผนคอืการกําหนดวัตถุประสงค การตัดสินใจ การจัดองคการคือการรวบรวมทรัพยากร การ
จัดหาคนเขาทํางาน การจัดโครงสราง การนําคือการจูงใจ การมีอิทธิพลและการติดตอส่ือสาร การ
ควบคุมคือการตรวจสอบ การบริการสินคา กระบวนการควบคุมคุณภาพ 
 เจริญผล สุวรรณโชต ิ(2544: 232) กลาววาการบริหาร คือกระบวนการของสังคมอยาง
หนึ่งที่เกิดขึ้นกับกลุมคนกลุมหน่ึงที่เขามารวมกันเพื่อกระทํากิจกรรมอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เพ่ือใหบรรลุถงึจุดหมายตามที่ไดกําหนดเอาไว การกระทําน้ันจะเปนการกระทําที่เก่ียวของกับ การ
สรางสรรค การดําเนินการเพ่ือใหคงอยูตอไป การกระตุนหรือการยั่วยุใหเกิดการกระทํา  การควบคุม
และการกระทาํที่ใหเกิดการรวมกันเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางมีระบบแบบแผนหรืออยางไมมี
แบบแผนทั้งในดานของบุคคลและในดานของวัตถ ุ
 จากความหมายของการบริหารที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริหาร หมายถึงการ
ปฏิบัติงานของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปในองคกรหรือหนวยงานที่กระทําอยางมีขั้นตอนตอเน่ืองและ
เปนระบบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานบรรลวุตัถุประสงคตามที่วางไวรวมกัน 
 
 2.2 ความสําคัญของการบริหาร  
 สมศักด์ิ คงเทีย่ง (2545: 56) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารไวดังนี้ 
 1.  การบริหารไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดํารงชีวิตของมนุษยและเปนสิ่งที่ชวยให
มนุษยดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางผาสุก 
 2.  จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผลใหองคการตางๆ ตองขยายงาน ดาน
การบริหารใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 3.  การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคมความกาวหนา ดาน
วิทยาการตางๆ ทําใหการบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและกาวหนารวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4.  การบริหารเปนมรรควิธทีี่สําคัญในอันที่จะนําสังคมและประเทศไปสูความเจริญกาวหนา 
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 5.  การบริหารจะชวยชีใ้หทราบถึงแนวโนมทั้งในดานความเจริญและความเส่ือมของสังคม
ในอนาคต 
 6.  การบริหารมีลกัษณะเปนการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ ฉะนั้นความสําเร็จ
ของการบริหารจึงขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง 
 7. การบริหารมีลกัษณะตองใชการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจําตอง
คํานึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ และการวนิิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถ   
ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร 
 8.  ชีวติประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือในองคการยอมมีสวนเกี่ยวพันใน   
การบริหารอยูเสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องนาสนใจและจําเปนตอการดํารงชีวติอยางฉลาด 
 9.  การบริหารกับการเมืองเปนสิ่งคูกันไมอาจแยกจากกันไดโดยเด็ดขาด ดังที่กลาวกันวา 
การเมืองกับการบริหารน้ันเปรียบเสมือนคนละดานของเหรียญอันเดียวกัน 
 สมยศ นาวีการ (2544: 23) ไดสรุปความสําคัญของการบริหารไววา การบริหารมี
ความสําคัญและเก่ียวของกบักิจกรรมตางๆ ที่มีความเกีย่วพันระหวางกันเพื่อความสําเร็จของ
เปาหมาย เปนเรื่องเก่ียวกบัความสําเร็จในเปาหมายทีกํ่าหนดไว เปาหมายดังกลาวน้ีจะแตกตางกัน
ไปแตละองคการ แตไมวาเปาหมายที่กําหนดไวขององคการใดองคการหน่ึงโดยเฉพาะจะเปน
อยางไรก็ตาม การบริหารก็คือกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเปาหมายดังกลาวน้ีประสบ
ความสําเร็จ 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริหารมีความสําคัญแกคนทุกกลุม  เพราะ  การ
บริหารทําใหการทํางานขององคการสําเร็จ กอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ แมวานักบริหารจะ
ไมไดเปนผูลงมือทํางานเองแตตองอาศัยคนอ่ืนเปนผูทาํงานตางๆ ก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวา
ผูบริหารไมตองทําอะไรเลย ตรงกันขาม นักบริหารกลบัตองหันมาทํางานบริหารหรือการจัดการที่
เปนงานของกลุมทั้งกลุม เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินไปไดอยางเปนระบบ โดยที่ทุกฝายตาง
ทํางานโดยไดประสิทธิภาพและประสานสอดคลองกัน 
 
 2.3 ความหมายของสภาพแวดลอม 
 นงลักษณ มีจรูญสม (2546: 11) ไดกลาวไววา สภาพแวดลอมหมายถึง สิ่งที่มีอยูโดยรอบ
หรือปะปนกันของสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ที่มีผลกระทบตอส่ิงที่มีชีวติ สิ่งที่อยูโดยรอบนี้
จะมีผลกระทบตอส่ิงที่มีชวีตินั้น มิใชเพียงที่เปนรูปธรรมเทาน้ัน วัฒนธรรม ความเชื่อคานิยม ฯลฯ ก็
มีผลผูกพัน ความรูสึกนึกคดิและกิจกรรมของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งเรียกวาเปนสภาพแวดลอม
ที่เปนนามธรรมดวย ดังนั้นสภาพแวดลอมของมนุษยจึงตองรวมทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สภาพแวดลอมทางสังคมเขาไวดวยกันจากความหมายที่กลาวมาแลวสรุปไดวา สภาพแวดลอมใน
โรงเรียน หมายถึงองคประกอบตางๆ ภายในโรงเรียน ที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองในทุกๆดาน ไดแก สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่สวยงาม รมร่ืนเปนระเบียบและมี
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บรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณเสริมสรางการพัฒนาการและเสริม  การเรียนรูอยาง
หลากหลาย  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2544: 235) ไดใหความหมายของ
สภาพแวดลอมไววา หมายถึง สรรพส่ิง ขอกําหนด กฎเกณฑ และกิจกรรมทั้งหลายที่อยูรอบตัว
มนุษย ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและทีม่นุษยไดทําขึน้ แบงออกเปน 2 หมวดใหญๆ  คือ 
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
 ชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2548: 10) กลาววา สภาพแวดลอมหมายถึง สิ่งตางๆ ทั้งทีมี่ชีวิต
และไมมีชีวติ เกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาตแิละมนุษยสรางขึ้น ประกอบดวยสิ่งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรมเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
 กิตติภูมิ มีประดิษฐ (2549: 72) ใหความหมายของสภาพแวดลอมวาหมายถึง ทุกส่ิง  ทุก
อยางที่อยูรอบตวัเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองและมนุษยสรางขึน้ ไมวาจะเห็นไดหรือไม สามารถเห็นไดไมวา
จะใกลหรือไกลตวัเราก็เปนสิ่งแวดลอมทัง้สิ้น 
 อรพันธุ ประสทิธิรัตน (2545: 54 - 55) ไดใหความหมายสภาพแวดลอมไววาหมายถึง 
สภาพสภาวะ หรือส่ิงตางๆ ที่อยูรอบๆ ทีมี่อยูตามธรรมชาติหรืออาจเปนสิ่งที่ถูกจัดทําสรางขึ้น  อาจ
เปนสิ่งที่มีชีวติหรือไมมีชีวติ เปนรูปธรรมท่ีมองเห็นไดหรือเปนนามธรรมที่ไมสามารถมองเห็นได อยู
ในหองเรียน หรือนอกหองเรียน ซึ่งมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรูของ
ผูเรียน และไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา พฤติกรรมของผูเรียนจะเปนอยางไรน้ัน เก่ียวของหรือไดรับอิทธิพล
จากสภาพแวดลอมเปนสวนใหญ การจัดสภาพแวดลอมที่ดี ที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรยีน 
จะเปนสิ่งที่พึงพอใจในการเรียน ทําใหเกิดสมาธิและปญญา 
 เพชรรัตน บุณฑริกวงศ (2546: 19) ไดใหความหมายไววา สิ่งแวดลอมหมายถึง ทุกส่ิง  
ทุกอยางที่อยูในรอบตวัเราทั้งทางกายภาพและสังคม ที่มีผลกระทบตอชีวติทั้งทางกายและจิตใจและ
มีความเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออก  
 สุทธวิรรณ ตนัติรจนาวงศ (2546: 267) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอมไววาส่ิงแวดลอม 
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่อยูรอบตัวเราที่เปนสิ่งที่มีชวีิตและสิ่งที่ไมมีชีวิตทั้งที่มองเห็นไดและ
มองเห็นไมได ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลในการดํารงชีวิตอยูดวยกัน  
 ดังนั้นสภาพแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิหรือ  
สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งกายภาพและสังคม ที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งมีอิทธิพลในการดํารงชีวิต ของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม 
 
 2.4 ความหมายของสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
 มีผูใหความหมายของสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ไวหลายทานดัง นี้ 
 นรา สมประสงค และเสร ีลาชโรจน (2549: 59) กลาววา สภาพแวดลอมในสถานศกึษาเปน
สภาพที่เกิดจากผลกระทบของสิ่งแวดลอม ซึ่งหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่ปรากฏอยูในสถานศึกษา  
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อาจเปนสิ่งที่มีชีวติหรือไมมีชีวติก็ได อาจเปนรูปธรรมมองเห็นและจับตองได  หรือเปนนามธรรมมองไม
เห็นจับตองไมได 
 สุทธวิรรณ ตันติรจนาวงศ ( 2546: 296 ) ไดใหความหมายของสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มีชีวติและไมมีชวีติที่อยูภายในสถานศึกษารวมทั้งส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น  
 นิยม กร่ิมใจ (2545: 13) กลาววา สภาพแวดลอมในสถานศึกษา หมายถึงสภาพของ   
สิ่งตางๆ ที่อยูหรือเกิดขึ้นในโรงเรียน เปนสิ่งเราที่มีศักยภาพและมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม
ของผูเรียน สภาพของสิ่งตางๆ ในโรงเรียน ไดแก สภาพแวดลอมทีเ่กิดขึ้นจากบคุคลชุมชน สังคม
และธรรมชาต ิซึ่งมีความสัมพันธกัน และมีอิทธิพลกับบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียน
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ ทั้งในดานบวกและลบ 
 วิเชียร กระพ้ีแดง (2543: 22) กลาววา สภาพแวดลอมของระบบโรงเรียนประกอบดวย 
 1.  อาคารสถานที่ คือ การกอสรางและการออกแบบอาคารเรียน หองเรียน ซึ่งสามารถ มี
อิทธิพลตอเจตคติและพฤตกิรรม 
 2.  องคประกอบขององคการ คือ สวนประกอบของโครงการที่กําหนดไวอยางแนนอน เชน 
ขนาดของโรงเรียน สัดสวนของนักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน วิธีสอน 
 3.  บุคคลโดยรวม คือ คุณลักษณะเฉพาะตางๆ ของบุคคลแตละคนทีป่ระกอบกันขึ้น  เชน 
ไอคิว ภาวะจิตใจ เปนตน 
 4.  บรรยากาศทางสังคม ซึ่งเกิดจากตัวประกอบดังกลาวทั้ง 3 องคประกอบ ซึ่งเกิด
ปฏิสัมพันธกัน 
 จากที่กลาวมา สามารถสรุปความหมายของสภาพแวดลอมของสถานศึกษาวา หมายถึง
องคประกอบภายในซึ่งไดแก สภาพแวดลอมเก่ียวกับการเรียนการสอน ความสัมพันธกับเพื่อน 
รวมทั้งความเปนระเบียบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจัดอํานวยความสะดวกและปลอดภัย 
ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยกระตุน สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหไปสู
จุดมุงหมายตามที่ วิทยาลยั โรงเรียน หรือสถานศึกษานั้นๆ กําหนดได 
 
 2.5 หลักการบริหาร  
 มีผูเสนอหลักการบริหารไวหลายทานดังน้ี  
 เทเลอร และคณะ ไดเสนอหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (The Principles of Sientific 
Management) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ (ประยูร ศรีประศาสน. 2544: 22 )  
 1.  การทํางานดวยปริมาณมาก (a large daily task) คนงานแตละคนในหนวยงาน ไมวา
จะดํารงตําแหนงอะไร จะไดรับมอบหมายงานใหทําแตละวันชัดเจนโดยการพิจารณากําหนดงาน
อยางละเอียดถี่ถวน จะทําใหแตละคนทํางานไดเต็มที่ตลอดวัน  
 2.  การทํางานมีเง่ือนไขมาตรฐาน (Standard and condition) คนงานไดรับมอบหมายงาน
อยางมีมาตรฐานแนนอน และสามารถทํางานของตนดวยความม่ันใจ  
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 3.  การทํางานมีรายไดสูง (high pay for success) ผูที่ทํางานเสร็จครบถวนจะไดรับ
คาตอบแทนสงู  
 4.  การทํางานบกพรองที่กอใหเกิดสูญเสีย (loss in case of failure) ความลมเหลวควรจะ
เปนเรื่องของบุคคลเปนสําคัญ  
 5.  การทํางานในองคการขนาดใหญตองการผูเชี่ยวชาญ (expertise in large organization) 
เม่ือองคกรขยายใหญโตมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การทํางานก็จะยิ่งยาก และไมอาจทําสําเร็จได
ดวยบุคลากรระดับตน  
 ลักษณะสําคญัของการบริหารเชิงวิทยาศาสตร อาจจําแนกได ดังนี้ (ประยูร ศรีประศาสน. 
2544: 22)  
 1.  การศึกษาเวลาและการเคลือ่นไหว (time and motion studies) เพ่ือใหงานที่ทําใชเวลา
และกําลังงานนอยที่สุด 
 2.  การแบงงานออกเปนสวนยอย และตามความชํานาญ (division of labor and 
specialization) ประสิทธิภาพของการทํางานไดมาจากการแบงงานออกเปนสวนยอย จนถึง
องคประกอบที่เปนพ้ืนฐาน ทําใหเกิดความม่ันใจในประสิทธิภาพงาน  
 3.  การมีมาตรฐาน (Standardization of task) การจัดแบงงานออกเปนสวนๆ ทําใหเกิด
ลักษณะงานทีท่ําเปนประจํา และมีมาตรฐานที่ชัดเจนแนนอน  
 4.  เอกภาพในการบังคับบญัชา (unity of command) รวมการประสานงานและการ
ตัดสินใจในองคการเขามาสูสวนกลางที่ผูใตบังคบับัญชาโดยตรงเพียงคนเดียว  
 5.  ขอบเขตการควบคุมบังคับบญัชา (span of control) หนวยงานแตละระดับชั้นของ  สาย
การควบคุมบงัคับบัญชาจะตองไดรับการดูแลและประสานกับหนวยงานอื่น โดยขอบเขต การ
ควบคุมบังคับบัญชาที่เหมาะสมและหัวหนาหนวยงานแตละระดับชัน้ควรมีผูใตบงัคับบัญชาระหวาง 
5 – 10 คน  
 6.  เอกภาพของการทํางาน (uniqueness of function) หนวยงานยอยในองคการ ควร
ทํางานเฉพาะอยางไมควรจะทํางานซ้ําซอนกัน  
 7. องคการรูปนัย (formal organization) การเนนการวิเคราะหองคการที่มีโครงสราง
หนวยงานชัดเจน กับองคการอรูปนัย (informal organization) อันเปนองคการที่เกิดจากกลุมที่มี 
ปฏิสัมพันธกัน แตไมมีการการจัดโครงสรางที่เปนระบบที่แนนอนชดัเจน  
 การบริหารเชงิมนุษยสัมพันธ (human relation management) มีหลักการวา การที่จะตั้ง
ระเบียบแบบแผนขององคการโดยไมพิจารณาถึงตัวบคุคลผูปฏบิัตเิลยยอมไมไดผล เพราะผูปฏิบัติ
เปนมนุษยยอมมีความรูสึกอารมณ และความนึกคิดสวนบุคคล ความขัดแยงในการบริหารงานอาจ
เกิดขึ้นได ผูบริหารจึงควรขจัดความขัดแยงอยางฉลาดโดยการสรางมนุษยสัมพันธ ในหนวยงาน 
โดยมีปรัชญาการบริหารวา “ ดูแลคนใหดีที่สุด ” (สมเดช สีแสง. 2547: 226)  
 จะเห็นวาหลักในการบริหารนั้นจะตองทําใหบุคลากรรวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมาย 
โดยที่ทุกคนทาํงานอยางมีความสุขและเตม็ความสามารถท่ีมีอยู  



 22 

 Luther Gulick and lyndall Urwick  ไดเสนอกระบวนการบริหาร ประกอบดวย 
POSDCORB คือ (นพพงษ บุญจิตราดุลย. 2540: 127)  
 1.  Planning   การวางแผน  
 2.  Organizing  การจัดองคการ  
 3.  Staffing   การบริหารงานบุคคล  
 4.  Directing   การอํานวยการ  
 5.  Coordinating การประสานงาน 
 6.  Reporting  การรายงาน  
 7.  Budgeting  การจัดทํางบประมาณ  
 เจสซี บี เซียร (นพพงษ บุญจิตราดุลย. 2540: 127; อางอิงจาก Jesse B. Sears.  n.d.) 
กําหนดกระบวนการบริหารออกเปน 5 ประการดวยกัน คือ  
 1. Planning  การวางแผน  
 2. Organizing  การจัดองคการ  
 3. Directing   การอํานวยการ  
 4. Coordinating การประสานงาน  
 5. Controlling   การควบคุม  
 กระบวนการบริหารตางๆ ที่ไดนําเสนอนี้ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนหลักการในการ
บริหารองคการใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพได 
 
 2.6 หลักการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
 มีผูเสนอหลักการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ไวดังนี้  
 นรา สมประสงค และเสร ีลาชโรจน (2549: 63) ไดกลาวถึงหลักการบริหารสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาวา สภาพแวดลอมในสถานศึกษาตองการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได 4 ขั้นตอน 
คือ  
 1.  ปองกันไมใหสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่เปนคุณตอสถานศึกษาถูกทําลาย 
สถานศึกษาเปนจํานวนมากมีสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่ดีอยูแลว ไมวาจะเปนสภาพอากาศ ภูมิ
ทัศน ดิน น้ํา ตนไม และพืช สภาพธรรมชาติยังไมถูกทําลาย มลพิษดานตางๆยังอยูในระดับที ่ไม
เปนอันตราย หากหัวหนาสถานศึกษา สภาพที่พึงประสงคดังกลาวจะคงอยูไดนาน  
 2.  กําจัดการเส่ือมโทรมของสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาใหหมดไป เน่ืองจากสถานศึกษา
เปนที่อาศัยของคนเปนจํานวนมาก ทรัพยากรและอาคารสถานที่จะถูกใชอยูตลอดเวลา หากไมมี 
การบริหารจัดการที่ดี จะเกิดภาวะเสื่อมโทรมในหลายๆ ดานสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนมลพิษ
ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล น้ําเสีย เสยีง กลิ่น อากาศเสีย รวมถงึสภาพแวดลอม ของสังคมดวย  
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หากไมมีการกําจัด ปรับปรุงแกไข ความเสื่อมโทรมเหลาน้ีจะสรางปญหาและ บั่นทอนคุณภาพชีวติ 
ของทุกคนที่อยูในสถานศึกษาไดอยางตอเน่ือง  
 3.  สรางหรือพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีหรือมีคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งเปนภาระหนาที่ ที่
ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย การบริหารจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษานั้นจําเปนตอง
กําหนดวิสัยทศันและเปาหมายสภาพแวดลอมแตละประเภท ที่พึงประสงคใหทุกฝาย เขาใจ ชัดเจน 
ดังนั้นการพัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย การบริหารจัดการการทํางานและ
ระบบสังคมในสถานศึกษา จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน วางแผน ดําเนินการ ตามแผน ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและมกีารพัฒนาอยางตอเน่ือง  
 4.  ดูแลรักษาสภาพแวดลอมทีไ่ดมาตรฐานแลวใหคงอยู ทั้งน้ีเพราะสภาพแวดลอม ที่พึง
ประสงคเม่ือเกิดขึ้นแลวยอมไมเกิดตลอดไป จะเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วหารไมมีระบบ การ ดูแล
รักษาที่ถูกตองผูบริหารสถานศึกษาจึงควรอาศัยความรวมมือจากฝายตางๆ สรางแนวคิดและ วธิีการ
ที่เหมาะสม มอบหมายความรับผิดชอบและติดตาม ดูแลการสนับสนนุอยางใกลชิด และตอเน่ือง เพ่ือ
จะไดรักษาสภาพแวดลอมที่พึงประสงคใหคงอยู 
 นรา สมประสงค และเสร ีลาชโรจน (2549: 65 –66) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนา
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาดังนี้  
 1.  การกําหนดนโยบาย สถานศึกษาควรมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาสภาพแวดลอม 
ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของสถานศึกษาและทองถิ่น ขนาดของสถานศึกษาและผลกระทบจาก
กิจกรรมของสถานศึกษาและทองถิ่น ขนาดของสถานศกึษาและผลกระทบจากกิจกรรมของ
สถานศึกษาทีจ่ะมีตอสภาพแวดลอมในสถานศึกษาและชุมชน  
 2.  การวางแผนคณะที่รบัผิดชอบทําแผนควรกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน จัดทําเอกสาร นําไปช้ีแจงใหผูเกี่ยวของ ในสถานศึกษา
เขาใจและเผยแพรใหสาธารณชน ไดทราบเพ่ือสรางแกนนําและหาแนวรวมสนบัสนุนการดําเนินงาน  
 3.  การดําเนินการ ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงเจตนาและพฤติกรรมใหทุกคนเห็นวา มี
ความมุงม่ันจะพัฒนาสภาพแวดลอมอยางจริงจัง โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติและควบคุมดูแลให  มี
การดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ือง  
 4.  การตรวจสอบแกไข ควรกําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบติดตามทีมี่หลักฐานมี 
การบันทึกผลการปองกันและแกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พึงประสงคใหสามารถตรวจ
ประเมินผลการจัดการสภาพแวดลอมได สิ่งใดที่ไมเปนไปตามขอกําหนดจะตองดําเนินการใหมี 
การปรับปรุงแกไขโดยไมชักชา  
 5.  การทบทวนผลการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําในการทบทวนระบบ
การจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศกึษาตามคาบเวลาที่เหมาะสม การทบทวนผลการ
ดําเนินการจําเปนตองอาศัยขอมูลที่บันทกึไวมาประเมินผลการดําเนินการเพ่ือพิจารณาปรับแนวทาง
หรือกําหนดแนวทางการพฒันาที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงสภาพแวดลอม
อยางตอเน่ือง 
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 สุทธวิรรณ ตนัติรจนาวงศ (2546: 297) ไดกําหนดแนวทางการบริหารส่ิงแวดลอมใน
สถานศึกษาไวดังนี้  
 1.  การบริหารอาคารสถานที ่สถานศึกษาตองมีการวางแผนที่จะปลูกสรางอาคารเรียน  
อาคารสนับสนุนการเรียน เชน โรงฝกงาน โรงอาหาร สถานที่พักผอนของผูเรียนที่เรียกวา มี 
แผนภูมิทัศนของสถานศึกษาอยางเหมาะสม  
 2.  การรักษาความสะอาดของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา เชน การกําจัดขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษา การจัดทําบอบําบัดนํ้าเสีย ระบบน้ําทิ้งของสถานศึกษา เพ่ือไมใหเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรคท่ีเปนอันตรายตอผูเรียนในสถานศึกษา  
 3.  การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา จะตองจัดผูรับผิดชอบดูแลตามอาคารเรียน 
อาคารฝกงาน โรงอาหาร การจราจรในสถานศึกษาอยางเปนระเบียบปลอดภัย  
 4.  การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหอยูในสภาพ
ที่ดี เชน การซอมแซมอาคาร การบํารุงรักษาสวนหยอม เปนตน การบริหารสถานศึกษาเปนหนาที่
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรงที่จะตองพิจารณาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาอยางละเอียด
รอบคอบ ใหอยูในสภาพที่ดีปลอดภัยกับผูเรียน เพราะสภาพแวดลอมของสถานศึกษามี อิทธิพลตอ
ชีวติความเปนอยู สุขนิสัย สุขลักษณะของผูเรียน ผูเรียนจะไดรับการถายทอดลักษณะของ
สถานศึกษาจากสภาพแวดลอมของสถานศึกษาตลอดเวลา 
 จากหลักการดังกลาวสรุปไดวาในการบรหิารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาน้ันผูบริหาร
ถานศึกษาควรมีหลักการบริหารดังนี้  
 1.  การกําหนดนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดลอม ควรมีเปาหมายที่ชัดเจนและตอง มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น โดยใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดลอม  
 2.  การวางแผนการดําเนินงานและกําหนดผูรับผิดชอบ ควรมีการประชาสัมพันธ ชี้แจง
วิธีการดําเนินงานดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูปฏบิตัิงานสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  การดําเนินงานตามแผน ควรมีการกําหนดขอปฏิบัตแิละมีการติดตามดูแลการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามลําดับขัน้ตอนและตาม แผน
ที่กําหนดไว  
 4.  การตรวจสอบแกไข ควรมีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน เพ่ือเปนการปองกันและ
แกไขสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พึงประสงคใหมี การปรับปรุงแกไขโดยไมรอชา  
 5.  การทบทวนผลการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําในการทบทวนระบบ
การจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศกึษา เพ่ือพิจารณาปรับแนวทางหรือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงสภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง 
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3. ความสําคัญของสภาพแวดลอมสถานศึกษา 
 สภาพแวดลอม เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหการเรียนรูของนักศึกษาได
บรรลวุัตถุประสงค ในขณะเดียวกัน ก็สรางความรูสึกทีดี่ ความรูสึกพึงพอใจ รักและผูกพันในสถาบัน 
ตออาจารย และ เจาหนาที่อ่ืนๆ ภายในสถาบันดวย เม่ือมองในแงการบริหารบุคคล  การจัด
สภาพแวดลอมที่ดีของสถาบันการศึกษา มีความสําคญัและมีประโยชนตอองคการและผูปฏบิตัิงาน 
ดังที่ วิรัช วรรณรัตน (2533: 21 - 23) ไดกลาวไวในเรื่องสภาพแวดลอมกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
นักเรียนวา ปจจัยที่ทําใหสถานศึกษามีอิทธิพลตอบุคลกิภาพนักเรียน ดังตอไปน้ี  
 1.  พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาทีผู่บริหารปฏิบัตติอครู อาจารย และนักเรียน
นักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ ก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูอาจารย นักเรียน นักศึกษาใหดีขึ้นได 
 2.  พฤติกรรมของครู ครูที่ดีจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนใหดีขึ้น 
 3.  การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา เปนตัวกําหนดพฤติกรรมนักเรยีนที่สําคัญอยาง
หนึ่ง การจัดสภาพแวดลอมใหนาอยู เปนระเบียบ สะอาด จะชวยใหนักเรียนไดประสบการณที ่
เจริญงอกงามตอไป 
 4.  กระบวนการเรียนการสอน หากไดมีการวางแผนลวงหนาเก่ียวกับเปาหมายที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบคุลิกภาพของนักเรียนในเรื่องใดบาง ที่เก่ียวของกับเนื้อหาน้ันๆ แลว
กําหนด ขั้นตอนและกิจกรรมใหไปสูเปาหมายท่ีตองการใหมากที่สุด 
 5.  แบบแผนพฤติกรรม ของนักเรียนในสถานศึกษา นักเรียนเขาใหมจะพยายามเลียนแบบ
บุคลิกภาพนักเรียนเกา สถานศึกษาจึงควรพยายามใหแผนพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักเรียน
โดยสวนรวมอยูในเกณฑที่นาพอใจอยูเสมอ จะมีสวนรวมใหนักเรียนใหมเปลี่ยนแปลงบุคลกิภาพไป
ในทางที่พึงปรารถนาไดงายขึ้น 
 นรา สมประสงค และเสรี ลาชโรจน (2549: 60) ไดกลาวถึงความสําคญัของสภาพแวดลอมไว
ดังนี้ เน่ืองจากสถานศกึษาเปนสวนหนึ่งของชุมชน สถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอมที่ดีจะเปนแบบอยาง
ที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดลอมชุมชน กลายเปนสถานที่มีคาของชุมชน สงผลใหทกุคนเกิดความ
ภาคภูมิใจเพ่ิมความสนใจในการศึกษาและการเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษาของสถานศกึษา
มากขึ้น มีหนวยงานสถานศกึษาจํานวนมากเปนทีย่อมรบัในฐานะหนวยนํา หนวยนําสังคมในชุมชน 
สามารถเปนแกนนําในการพฒันาและเปนกําลังหลักของชุมชนสภาพแวดลอมภายในสถานศกึษาที่
ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ จะสงผลดีตอการพัฒนาชุมชนดานตางๆ ตามไปดวยเชน การอนุรักษ
พัฒนสภาพแวดลอมของชมุชน ซึ่งเทากับการยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวติและการยกระดับจิตใจ
ของคนทั้งชุมชนใหพัฒนาไปพรอมกัน จึงกลาวไดวาการพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานศกึษาเปน
แบบอยางที่ดีทั้งแกผูเรียน ผูปกครองและชุมชน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดใหความสําคัญตอสภาพแวดลอม โดยบัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 23 (2) กําหนดใหการจัด
การศึกษา “ตองใหความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
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ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน” ในการจัดกระบวนการเรียนรู มาตรา 24 (5) “สงเสริมใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนไปพรอมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตางๆ จากขอกําหนดดังกลาว พอจะคาดคะเนไดวา สถานศึกษานาจะไดมอบหมายใหมี
บทบาทเปนแกนนําในการมีสวนรวมในการจัดการ แกปญหาสภาพแวดลอมและทรัพยากร ตั้งแต
ระดับสถานศกึษา ชุมชน ประเทศและโลก จะกลายเปนสถาบันหลกัที่ใหความรูและประสบการณจริง
ในการจัดการอนุรักษและพัฒนา รวมทั้งปลูกฝงในจริยธรรมดานสภาพแวดลอมดวยสถานศึกษาจึง
จําเปนตองรับภาระตั้งแต การใหความรูความเขาใจสภาพแวดลอม เพ่ือสรางความตระหนักในคณุคา
และความสําคญัของสภาพแวดลอม ปลูกฝงคานิยมและเจตคติที่ดีตอสภาพแวดลอมและฝกทักษะให
เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคในการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอมไปโดยไมรูตัว ซึ่งจะตอง
รับผิดชอบตอคนในสถานศกึษา แลวยังจะตองสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคลและสภาพแวดลอม
นอกสถานศึกษาดวย” 
 วิเชียร กระพ้ีแดง (2543: 31) กลาววา การจัดการศึกษามีความสัมพันธกับการจัด
สภาพแวดลอมตางๆ ที่มีภายในสถานศกึษา เพราะสภาพแวดลอมตางๆ จะสงผลกระทบตอผูที่ได
สัมผัสโดยตรง หากผูบริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมที่ดี ผลกระทบก็จะออกมาในแนวทาง  ที่ดี 
และในทางกลบักัน ถาจัดไมดีผลกระทบกจ็ะออกมาในแนวทางไมดีเชนกัน ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
จึงควรใหความสําคัญ กับการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
 อรพันธุ ประสิทธิรัตน (2545: 27 - 59) ไดใหความสําคัญของสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับ
การเรียนการสอน พอสรุปไดดังนี้ 
 1.  สภาพแวดลอมจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เชน หองเรียน
ที่มีความสะดวกสบาย มีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนครบถวน ทําใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียน ผูสอนมีความสุขในการสอน 
 2.  สภาพแวดลอมจะสนับสนุนการเรียนในหลายดาน เชน ทําใหผูเรียนเกิดความประทับใจ 
เปนตวักระตุนผูเรียนใหมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เปลี่ยนเจตคตไิปในทางที่ดี มี
ความรูสึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู 
 3.  สภาพแวดลอมจะชวยจัดประสบการณทีพึ่งประสงคใหแกผูเรียน การปะทะสัมพันธกับ
สิ่งตางๆ เปนการกระตุนประสาทสัมผัสและสรางประสบการณ สภาพแวดลอมที่ดีจะเปนตวักําหนด
ประสบการณของผูเรียน 
 4.  สภาพแวดลอมที่ดีจะชวยพฒันาบุคลิกภาพของผูเรียน มีการแสดงออกทางกายวาจา
และใจ ตามแบบอยางที่สังคมยอมรับ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เปนเครื่องหมายของคนดี มีความ
ประพฤติปฏิบตัิที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางดี มีการหลอหลอมและเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูเรียนเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค 
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 5.  สภาพแวดลอมมีสวนชวยในการควบคุมชั้นเรียน ใหผูเรียนมีระเบียบวินัย ผูเรียนที่อยู
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ก็จะรูจักสํารวม อยูในระเบียบวินัยมากขึ้น ชั้นเรียนจะมีระเบียบระบบ
และงาย สําหรับผูสอนมากขึ้น 
 6.  สภาพแวดลอมเปนแหลงทรัพยากรการเรียน สถาบันหลายแหงเห็นความสําคัญของมุม
วิชาการศูนยวชิาการ มุมส่ือการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนและผูสอนสามารถใชเปนแหลงคนควา 
หาความรูเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเปนศูนยกลางได
อยางดี แหลงทรัพยากรการเรียนจะชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบ สรางนิสัย ใฝเรียนใฝ
รู ศึกษา คนควาดวยตนเอง ไมยึดติดอยูแตเฉพาะความรูที่ไดจากผูสอน 
 7.  สภาพแวดลอมจะเสริมสรางบรรยากาศในการเรียน ซึ่งจะเอ้ือตอการเรียนการสอน ให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากที่สดุ สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีความ
สะดวกสบายสงบ ปราศจากส่ิงรบกวน จะชวยสรางบรรยากาศทางวชิาการใหเกิดขึ้น 
 8.  สภาพแวดลอมจะชวยสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูสอนกับผูเรยีน ผูเรียนกับ
ผูเรียนดวยกนั การจัดสถานที่ โตะ เกาอ้ี อุปกรณตางๆ ใหงายตอการเคลื่อนไหวโยกยาย จะทําให
ผูสอนไปถึงตวัผูเรียนไดสะดวก ผูสอนไมจําเปนตองอยูหนาชั้นเสมอไป ผูสอนอยูทามกลางผูเรยีนจะ
มีความใกลชดิกับผูเรียน ผูเรียนจะลดความกลวั กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็นและมีเจตคติ  ที่ดี
ตอผูสอน 
 9.  สภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะชวยลดความเม่ือยลาหรือความออนเพลียทางดานสรีระ
ของผูเรียน เชน โตะ เกาอ้ี ที่พอเหมาะกับรางกายผูเรยีน การใหแสงสวางในหองเรียนที่เหมาะสม
เปนตน 
 ดังนั้นสภาพแวดลอมสถานศึกษา จึงเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอ
ผูเรียนและชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคิด บุคลิกภาพมีความรับผิดชอบและ
ประสบผลสําเร็จในการศึกษา 
 

4. ประเภทของสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
 วิชัย วรรณพุฒ (2547: 27) แบงการจัดสภาพแวดลอม เปน 4 ประเภท ไดแก 
 1.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมที่เปนวตัถ ุเชน บริเวณโรงเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณตางๆ  
 2.  สภาพแวดลอมทางวิชาการ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียน ตลอดจนการจัดบริการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนทางดานวิชาการตางๆ ที่จะทําให
นักเรียนไดรับความรู ประสบการณใหมากที่สุด 
 3.  สภาพแวดลอมทางสังคมปฏิสมัพันธ หมายถึง การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพ่ือ
กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางนักเรยีนกับครูผูสอน และระหวางนักเรียนกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน 
และรวมโรงเรยีน 
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 4.  สภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนที่
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบตัิงานใหสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจกันเอ้ือตอการเรียนของนักเรียน 
และรวมถึงการจัดส่ิงตางๆ ที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
 ชลอ ไกรทอง (2547: 10) กลาววา ประเภทของสภาพแวดลอมในโรงเรียน แบงเปน 3 
ประเภท คือ 
 1.  สภาพแวดลอมดานกายภาพ ไดแก อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน
หองปฏิบัติการ สาธารณูปโภค สนามกีฬา สวนหยอม บริเวณโรงเรยีน วัสดุอุปกรณ และครุภัณฑ
ตางๆ 
 2.  สภาพแวดลอมทางวิชาการ ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียน การบริการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณ 
 3.  สภาพแวดลอมทางการบริหารจัดการ ไดแก ระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนรวมกันทํางานและอยูในโรงเรียนอยางมีความสุข 
 วสันต ปญญา (2544: 12) ไดแบงประเภทของการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาไว  
3 ประเภท คือ 
 1.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมที่เปนวตัถ ุหรือเปนรูปธรรมที่จัด
ขึ้น เพ่ือสนองวัตถุประสงคหนึ่งของการศึกษาและเพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูเรียน 
 2.  สภาพแวดลอมทางจิตภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมทีท่ําใหเกิดความรูสึกทางบวกหรือ
ทางลบ สิ่งแวดลอมทางจิตอาจเปนวัตถหุรือบุคคลก็ได 
 3.  สภาพแวดลอมทางสังคม หมายถึง สภาพแวดลอมที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
ทั้งที่เปนผลตอการเรียนและความรูสึกทางบวกหรือทางลบจากสภาพแวดลอมดังกลาวขางตน  
 เม่ือนํามาประกอบกับหนาทีล่ักษณะงานและวตัถุประสงคของสถานศกึษา ทําใหเรา
สามารถจําแนกประเภทของสภาพแวดลอมในสถานศึกษาออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
 1.  สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิแบงได 2 ประเภท คือ 
  1.1  สภาพแวดลอมที่มีชีวิต คือ คนทุกคน พืชและสัตวทุกชนิดที่มีในสถานศึกษา 
  1.2  สภาพแวดลอมที่ไมมีชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิเชน สภาพอากาศ 
แสงแดด อุณหภูมิ ทัศนียภาพของลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะที่ตัง้ รวมทั้งปรากฏการณธรรมชาต ิ
 2.  สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งแบงไดหลายประเภท เชน 
  2.1  สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สิง่ที่เราสามารถมองเห็นหรือจับตองได ซึ่ง
ปรากฏอยูในสถานศึกษาในหลายๆ ลักษณะ คือ 
   2.1.1  สถานที ่เชน ภูมิทัศน บริเวณตางๆ ภายในสถานศึกษา เชน บรเิวณที่
พักผอน ที่ออกกําลังกาย บริเวณการเรียนการสอน พ้ืนที่ทําการเกษตร ที่อยูอาศัย สวนหยอมสวนปา 
เปนตน 
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   2.1.2  สิ่งที่ปลูกสรางตางๆ รั้ว อาคารเรียน อาคารประกอบ หองประชุมโรงอาหาร 
หองน้ําหองสวม ที่จอดรถ เปนตน 
   2.1.3  หองตางๆ และสวนประกอบ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงเรยีนรู 
สถานที่พักผอนและปายนิเทศ เปนตน 
   2.1.4  สาธารณูปโภค เชน ถนนหนทาง ทางเชือ่มระหวางอาคาร การจราจร น้ํา 
ไฟฟา และระบบติดตอส่ือสาร เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โทรศัพท สาธารณะ ที่ด่ืมน้ํา   
ที่ลางมือและเทา เปนตน 
   2.1.5  ลักษณะการบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เชน โรงอาหาร 
หองพยาบาล อาหารและน้ําด่ืมนํ้าใช ขยะและมลพษิในสถานศึกษา เวรยาม เคร่ืองมือปองกัน
อุบัติเหตตุางๆ เชน สัญญาณแจงอุบัติภัย เคร่ืองมือดับเพลิง เคร่ืองมือและอุปกรณอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เปนตน 
   2.1.6  เคร่ืองมือ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณที่มีอยูในสถานศึกษาสิ่ง
ตางๆ เหลาน้ีหากมีความทนัสมัย ตรงกับความตองการ มีความพอเพียง มีมาตรฐานและคุณภาพใน
สภาพที่ดีจะเปนสภาพแวดลอมที่ดึงดูดและสรางความกระหายใครเรยีนรู ใหผูเรียนและเสริมการ
พัฒนาคนที่อยูในสถานศึกษาไดอยางดี 
  2.2  สภาพแวดลอมทางสังคม หมายถึง สภาพแวดลอมที่เปนความรูสึกที่เกิดจากการ
อยูและปฏิบตังิานรวมกันของคนในสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธของคน โดยตั้งใจหรือไม
ตั้งใจ เชน ลักษณะและแบงกลุมของคน ประเพณี ความเช่ือ ระเบียบวินัย ระบบและวธิี การ
ติดตอส่ือสาร การแตงกาย เพศ วัย และสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของคน เปนตน ซึ่งอาจแบงได  
3 ลักษณะ คือ 
   2.2.1  สภาพแวดลอมการบริหารจัดการ เชน โครงสรางองคกร ปรัชญา แนวคิด 
ระบบวิธีการบริหารจัดการ การจัดสํานักงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑและแนวทางปฏบิัติงาน การติดตามนิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลงานการพัฒนาและ
สรางขวัญในการทํางาน เปนตน 
   2.2.2  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน เชน การกําหนดวัตถุประสงคดานการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู การจัดแหลงเรียนรู การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
และวัสดุอุปกรณ เพ่ือการเรียนรู การใหแรงเสริมแกผูเรียนและผูสอน และการประเมินผลและวดัผล
การเรียนรู เปนตน 
   2.2.3  สภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธของบุคคล เชน ปฏิสัมพันธระหวางครู
อาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิสัมพันธระหวางครูอาจารยกับนักเรียน ปฏิสัมพันธระหวาง
นักเรียนนักศกึษากับนักเรยีน นักศึกษา 
 กลาวไดวา สภาพแวดลอมของสถานศึกษาประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ
สภาพแวดลอมการบริหารและการปฏบิัตงิาน สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน และสภาพ 
แวดลอมดานปฏิสัมพันธของบุคคล 
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5. การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
 5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 นพรัตน สายลุน (2546: 60-68) ไดนําเสนอกิจกรรมและแนวปฏิบตัิในการบริหาร
สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนไวดังนี้ 
 1. ความรมร่ืน สดชื่น สวยงาม มีตัวชีว้ัดและแนวปฏิบตัิในการจัดสภาพแวดลอม เชน เปด
โอกาสใหนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนไดปลูกและดูแลตนไมดวยตนเองอยางนอยคนละ 1 ตน 
โดยพิจารณาไมเน้ือแข็ง ไมยืนตนกอนคอยพิจารณาไมผลตามลําดับถัดไป บางโรงเรียนไมสามารถ
ปลูกไมยืนตนไดก็อาจปลูกไมดอกไมประดับ ตกแตงสรางซุมศาลาทีพั่กผอนหยอนใจ ใหเกิดความ
รมร่ืน สดชื่น สวยงาม 
 2. ความสะอาด เปนระเบยีบเรียบรอย มีตัวชี้วัดและแนวปฏิบัติ เชน การตกแตงอาคาร
เรียน อาคารชั่วคราว ตัดแตงสนามหญา รั้ว จัดหองเรียน หองพัก รักษาความสะอาดสิ่งตางๆ 
เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณในโรงฝกงานใหเกิดความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยดูแลวสบายตา หยิบ
งาย และใชการไดเสมอ ซึ่งอาจใชกิจกรรม 5 ส. ซึ่งประหอบดวย สะสาง, สะดวก, สะอาด, 
สุขลักษณะ, สรางนิสัย มาดําเนินการได 
 3. ความสงบ มีตวัชีว้ัดและแนวปฏิบตัิในการจัดสภาพแวดลอม เชน จัดหาสถานที่
บางสวนไว เพ่ือใหนักเรียนไดเขาไปใชในลักษณะที่มีความรูสึกเปนสวนตวั เปนตวัของตวัเอง  
อันจะกอใหเกิดความรูสึกทีส่งบ เชน มุมสงบในหองสมุด หองจริยธรรม สวนสงบ เปนตน 
 4. ความสรางสรรค มีตัวชีว้ัดและแนวปฏิบตัใินการจัดสภาพแวดลอม เชน  มีความ
รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาดัดแปลงใหเกิดส่ิงใหม เชน การนํากระบอกไมไผมาทําเปน 
ถังขยะ การนําหมวกหรืองอบมาทําโคมไฟ การดัดแปลงตนไมใหเปนรูปทรงตางๆ เปนตน 
 5. ความมีชีวติชวีา มีตัวชี้วัดและแนวปฏิบตัใินการจัดสภาพแวดลอม เชน ขจัดความ
ซ้ําซาก จําเจ ดวยการเปลีย่นแปลงอยูเสมอ เชน การจัดสถานที่ทํางานของครู การจัดโตะเรียน  
การตกแตงดวยไมดอกไมประดับ การจัดปายนิเทศ เปนตน 
 6. ความเหมาะสมกับสถานที่ มีตัวชีว้ัดและแนวปฏิบตัิในการจัดสภาพแวดลอม คํานึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานที่ เชน จัดปายประกาศในที่ทีส่ามารถอานไดอยางสะดวกและทัว่ถึง ไมจัด
คอกหรือเลาสัตวไวในที่รบกวนการเรียนการสอน gxHo9ho 
 7.  ความสอดคลองกับสภาพทองถิ่น มีตัวชี้วดัและแนวปฏบิัติในการจัดสภาพแวดลอม 
เชน การนําทรัพยากรหรือสิ่งตางๆ ที่หาไดในทองถิ่นมาจัดหรือดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสภาพ 
เชน การใชตนตาลหรือตนมะพราวมาทําโตะ เกาอ้ี การใชหญาคา ใบจาก มามุงหลังคา ทําซุมศาลา
ที่พักผอนหยอนใจ เปนตน 
 8.  ความสอดคลองกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเชือ่  มีตัวชี้วัดและ
แนวปฏิบตัิในการจัดสภาพแวดลอม เชน จัดหองแสดงศิลปะ วัฒนธรรม จัดทําเอกสารเผยแพร 
ขนบธรรมเนยีมวัฒนธรรมของทองถิ่นทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศใหนักเรียนไดศึกษา  
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 9.  ความประหยดั มีตัวชี้วัดและแนวปฏิบตัใินการจัดสภาพแวดลอม เชน คํานึงถึงความ
ประหยัดในการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือปจจัยที่มีอยูไมทําจนเกินตัวเกิน
งบประมาณ โดยอาจใชวัสดุทองถิ่นมาประดับตกแตง ตดิตอประสานสัมพันธ ขอความรวมมือจาก
หนวยงานหรือชุมชน เปนตน 
 10. ความมีเอกลักษณ มีตวัชี้วัดและแนวปฏิบัตใินการจัดสภาพแวดลอม เชน สรางส่ิงที่
เปนเอกลักษณของโรงเรียนเพื่อเปนศูนยรวมทางจิตใจของทุกคนใหมีความภูมิใจในสถาบัน เชน 
กําหนดตนไม หรือดอกไมประจําโรงเรียนขึ้น แลวปลูกเปนทิวแถวทั้งในโรงเรียน รั้วและถนนเขา
โรงเรียน สิ่งปลูกสรางที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน เพลงประจําสถาบัน-ปรัชญา  สีของโรงเรียน 
เปนตน 
 11. ความสะดวกสบาย มีตวัชี้วัดและแนวปฏิบัตใินการจัดสภาพแวดลอม เชน ทําถนนหรือ
ทางเชื่อมตอระหวางอาคารเรียน มีเคร่ืองหมายหรือปายแสดงทิศทางหรือผังอาคาร จัดที่ทิ้งขยะให
เพียงพอ บริการนํ้าด่ืม น้ําใช จัดเคร่ืองใชไมสอยใหสามารถหยิบไดงาย ใชคลองและเปนระบบ 
 12. ความปลอดภัย มีตัวชีว้ัดและแนวปฏิบัตใินการจัดสภาพแวดลอม เชน การจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีความม่ันคงปลอดภัย มีการบํารุงซอมแซมใหมีสภาพใชการไดอยู
เสมอ เชน โตะ เกาอ้ี ประต ูหนาตาง สนาม เปนตน 
 13. ความคุมคาและเกิดประโยชน มีตัวชีว้ัดและแนวปฏิบัตใินการจัดสภาพแวดลอม เชน 
ใชสิ่งของหรือสถานที่โรงเรยีนอยางคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด เชน บริเวณใตถุนอาคาร 
บริเวณหอประชุม โรงอาหาร ฯลฯ อาจจัดเพ่ืออํานวยประโยชนดานอ่ืนๆ อีกหลายอยาง เชน เปนที่
อานหนังสือ เรียกวา หองสมุดโลง หรือใชจัดนิทรรศการ ปายนิเทศ  เปนตน 
 สรุปไดวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมที่เปนวตัถุ เชน บรเิวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณ โดย
สถานศึกษาตองจัดสภาพแวดลอมในบริเวณอาคารสถานที่ ใหมีความรมรื่น ความสะอาดเรียบรอย 
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย การใชสถานที่ของสถานศึกษาอยางคุมคาและ  เกิดประโยชน
มากที่สุด ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
 กองวิจัยทางการศึกษา (2545: 20-25) ไดระบุวา การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ทางการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ จักกอใหเกิดความสะดวกสบายในการดําเนินการเรียนการ
สอนหรือปฏิบัติกิจกรรม มีลักษณะที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน ซึ่งมีองคประกอบหลักโดยมี
สาระ สําคัญในแตละดาน ไดแก 
 
 อาคารเรียน 
 สิ่งแวดลอมที่เปนอาคารเรียน ควรเลือกสถานที่ที่ปลูกสรางโรงเรียนในที่ที่เหมาะสมกับ
ความตองการของชุมชน ปลอดภัย สวยงาม และสามารถใชเน้ือทีใ่หเปนประโยชนในการจัดกิจกรรม
สันทนาการใหมากที่สุดมีการสัญจรไปมาสะดวก ไมควรหางไกลจากยานชุมชนเกินกวา 2 กิโลเมตร 
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ควรปลอดภัยจากอันตรายจากทองถนนหลวง ไมควรเลอืกปลูกโรงเรียนในที่สูงหรอืไหลเขา เพราะ
อาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย โรงเรียนควรจัดใหหางจากสถานที่ที่มีเสียงรบกวนประจําจนเปนเหตุให
รําคาญ และควรตั้งใหหางจากแหลงทิ้งขยะมูลฝอยและแหลงน้ําโสโครก ไมนอยกวา 500 เมตร 
เพ่ือใหพนจากกลิ่น ฝุนละออง และแมลง ตลอดจนสัตวที่อาจเปนพาหะนํา โรคและ  กอเหตุรําคาญ 
 
 หองเรียน 
 หองเรียน ควรมีขนาด 6 x 7 เมตร หรือ 7x 9 เมตร สวนสูงของหองเรียนจากพ้ืนถึงฝา 
ตองไมนอยกวา 350 เซนตเิมตร การจัดหองควรใหแสงสวางเขาทางซาย และไมมีแสงเขารําคาญ 
ตาทางดานหนา หรือหลังชั้น หองเรียนควรจัดใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีตะกราใสขยะ 
ทุกหอง แปรงลบกระดานทาํ ดวยสักหลาดเวลาลบกระดานฝุนชอลก จะไมใหฟุงกระจาย และควร 
รักษาใหสะอาด และมีไวประจํา กระดานชอลก ควรทํา ความสะอาดแปรงทุกวันมีรางผงชอลกที ่
ขอบลางใหกวางพอเพ่ือมิใหฝุนผงชอลกปลิวไปตกบนพืน้หอง หรือควรจะเปนกระดานไวทบอรด 
จะทํา ใหไมมีฝุนชอลกฟุงกระจาย 
 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารควรสรางอาคารโรงเรียนใหมีขนาดที่พอเหมาะกับ
จํานวนนักเรียน ตองคํานึงถึงภัยธรรมชาตทิี่อาจเกิดขึ้น เชน พายุ น้ําทวม อาคารไมควรหันไปทาง
ทิศตะวันออกหรือตก ควรหนัหนาไปทิศทางที่จะไดรับลมดีและแสงแดด และฝนไมรบกวนมากนัก 
นอกจากหองเรียนแลว ทางโรงเรียนควรมีหองตางๆ ตอไปน้ี 
 1. หองประชุมควรมีเน้ือที ่1 ตารางเมตร/นักเรียน 1 คนเพิ่มเน้ือที่ใชสอยอ่ืนตามความจํา
เปน 
 2. โรงอาหาร โรงครัว ตองสะอาด ฝากั้นดายตาขาย เพ่ือปองกันแมลงและสัตวนําโรค  
มีแสงสวาง มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ มีอางลางมือพอเพียงและสะอาดมีที่รองรับเศษ
อาหารที่มีฝาปดมิดชิดพอเพียง อาหารที่จํา หนายตองมีคุณคาตามหลักโภชนาการ สะอาดปลอดภัย 
จากสารพิษ ทั้งอาหารที่จัดจํา หนายและอาหารแหง จะตองใสไวในที่ที่ปลอดภัยจากแมลงและสัตวที่
เปนพาหะนําโรค ผูปรุงอาหาร ผูขาย และผูที่เก่ียวของในโรงครัวและโรงอาหารตองสะอาด ไม
เจ็บปวยดวยโรคติดตอ  
 
  หองสมุด 
 หองสมุด เปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนในสถานศกึษามาก เพราะ  ศูนย
รวมของวิชาการทั้งปวง เปนงานที่สงเสริม และใหบริหารทางการทั้งกับครู อาจารยเปนการสงเสริม
การสอนครู เปนสถานที่ทีค่รูใชศึกษาคนควาดวยตนเอง เตรียมบทเรียนเพ่ือการเรียนการสอน และ
เปนสถานทีท่ีน่ักเรียนสามารถหาความรู ทั้งจากงานที่ครูมอบหมาย และความรูดานอ่ืนๆ ที่นักเรียน
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สนใจ รวมทั้งเปนสถานที่ปลกูฝงการรักการอานหนังสือและใชเวลาวางใหเปนประโยชน สามารถที่
จะศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง ไดมีบทบาทหนาที่ในดานการจัดและบริการในสถานศึกษา 
ซึ่งงานบริหารหองสมุด ควรมีดังนี้ 
 1. องคประกอบสําคัญของการบริการที่ดี มีวัสดุที่มีคุณคาเหมาะสมกับความตองการของ
ผูใชทันสมัยเพียงพอ เจาหนาที่ดํา เนินการบริการที่ดี มีการจัดที่ดีและจัดแบงงานบริการใหเหมาะสม 
 2. คุณสมบัติของผูใหบริการ มีความยินดีชวยเหลือผูอ่ืน ยิ้มแยมแจมใสพรอมรับฟงผูอ่ืน 
ไมวางตนขมขู มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบ มีความจํา ที่ดี ชางสังเกต มีความอยากรู อยูเสมอ 
ซื่อตรงตอตนเองและผูอ่ืน และไมแสดงตนวารอบรูไปทุกอยาง 
 3. บริการสําหรับกลุมเปาหมาย ไดแก บริการนักเรียน บริการสํา หรับครู และสําหรับชุมชน 
 4. งานบริการเปนพ้ืนฐานของหองสมุด โดยบริการใหอานและยืมอยางเสรี บริการ 
ตอบคําถามและชวยคนควา และบริการแนะนํา ชวยเหลือใหอาน 
 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการศึกษาในปจจุบันนี้กําลังมี
อิทธิพลอยางยิ่งกับวธิีการถายทอดความรูทุกระดับการเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมิใชเปน
การพลิกบทบาทของครู ตรงกันขามบทบาทของครูกลบัเพ่ิมขึ้น เพียงแตไมจําเปนจะตองเปนครูที่
มนุษยสรางขึน้เทาน้ัน ครูทีม่นุษยสรางขึน้น่ันก็คือผูที่จะสอนความเปนมนุษยใหกับลูกศษิย ซึ่งเปน
สิ่งที่ยังไมมีเคร่ืองจักรใดมาแทนได บทบาทของครูในฐานะผูชี้นํา ทางความคิดและเปนแบบแผนทาง
พฤติกรรมนั้นจะเปนสิ่งที่ตองเนนมากขึ้น ตัวเคร่ืองมือที่ ไดแกคอมพิวเตอรสื่อประสมนั้นเปนสวนที่
ครูไมไดเปนผูผลิตโดยตรง แตสวนสําคัญของระบบส่ือประสมนั้น ไดแก เน้ือหาบทเรียนซ่ึงครูตองมี
สวนในการผลติ เชนเดียวกบัที่ครูตองสราง ตํารา รูปหนังสือ ประเด็นสําคัญท่ีสุด คือ การเปลี่ยน
แนวคิดของผูสอนเก่ียวกับวิธีการถายทอดความรู และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชให
เหมาะสมกับประเภทวิชา และสิ่งแวดลอมในการเรียนรูประโยชนของคอมพิวเตอร มีอยู 2 ประการ
คือ ใชกับงานบริหารการศึกษาในการเก็บและการจัดการขอมูลเกี่ยวกบัการดํา เนินการศึกษา เพ่ือใช
ในการวางแผนและจัดการการศึกษาทุกระดับใหดีขึ้น และใชกับการเรียนการสอนจากรูปแบบการใช
ชอลกและกระดานดํา เปนการใชเทคโนโลยีดานสื่อประสม ใชคอมพิวเตอรชวยสอน การสอนให
นักเรียนรูคอมพิวเตอรจริงๆ นั้นไมยาก เพราะนักเรียนทั้งหลายลวนสนใจ อยากสัมผัสและใช
คอมพิวเตอรกันทั้งนั้น ดังนั้นครูตองจัดเอกสารคูมือประกอบการใชคอมพิวเตอรในชั้นเรียน เชน 
คูมือ เปด-ปด และการใชอุปกรณตางๆ ครูอาจารยควรศึกษาประยกุตคอมพิวเตอรในดานตางๆ ให
เขาใจ เพ่ือจะไดแนะนํา นักเรียนในชั้นไดและสามารถมีการปรับแตงโครงแบบของเครื่อง การสราง 
คนหาและดูแลแฟมขอมูลเปนเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการตรวจสอบและกําจัดไวรัส  
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 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปนแหลงเรียนรูทีนักเรียนจะใชทดลองเกี่ยวกับการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เพ่ือคนควาทดลองตามกระบวนการทางวทิยาศาสตรและสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
มีแนวการเรียนวิทยาศาสตรที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังนี้ 
 1. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัคิดและศึกษา คนควาความรูจากแหลงอ่ืนๆ มาประกอบใน
การเรียนกับเพื่อนในกลุม ครูเปนชี้แนะและใหคํา แนะนํา นักเรียนในแตละกลุม เพ่ือใหเปนไปตาม
หลักสูตร โดยยึดการเรียนแบบรวมมือรวมใจกัน 
 2. ในการใหนักเรียนทําปฏิบตักิาร ใหนักเรียนทราบโจทยและปญหาทีศ่ึกษาจะทําใหการ
เรียนของนักเรียนมีความหมายมากขึ้น เริ่มจากการกําหนดวิธีการทดลองออกแบบการทดลองโดย
นักเรียนชวยกันคิดและครชูี้แนะเทาน้ัน ครูทราบผลนกัเรียนจาการเขียนรายงาน 
 3. การทําแบบฝกหัดเปนไปในแนวทางการฝกการแกปญหาและเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของมโนคติตางๆ แทนการใหนกัเรียนจํา วิธีการตติาม ที่ไดรับจากครูหรือลองเสนอวิธีทํา แลวใหแต
ละกลุมทํา โจทยที่นักเรียนสรางขึ้นมา 
 4. ครูตองพรอมตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยวิธีการของแบบจําลองการเรียนรูที่
สรางสรรค  
 
 หองปฏิบัติการทางภาษา 
 หองปฏิบัติการทางภาษา หมายถึง หองสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ที่มี 
การนํา เสนอดวยภาพและเสียง ในระบบสื่อผสมหรือเปนแหลงความรูที่ใหบริการไดทั้งภาพและ 
เสียง ดวยระบบสื่อประสม สามารถใหบริการเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  
 
 แหลงการเรียนรู 
 มี 2 ประเภทใหญๆ คือ 
   1.  แหลงเรียนรูในโรงเรียน คือ ในบริเวณโรงเรียนเปนสถานที่ ที่สามารถจัดสภาพแวดลอม
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาที่ดี จึงควรจัดใหมีแหลงการ
เรียนรู  
  1.1 สนามกีฬา  
  1.2 แปลงเกษตร  
  1.3 สวนพฤกษศาสตร  
  2. แหลงการเรียนรูในชมุชน ในชุมชนตั้งแตระดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ ผูมีสวนเกีย่วของ
กับการศึกษาควรจัดใหมีแหลงการเรียนรูไว ดังนี้ 
  2.1 สวนสาธารณะ  
  2.2 ปาธรรมชาต ิ 
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  2.3 พิพิธภัณฑหรือพิพิธภัณฑสถาน 
 
 ชาติชาย ศักด์ิคําดวง (2541: 18 -19) ไดศึกษา การบริหารส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวาสภาพแวดลอมดานอาคารสถานที ่เชน
บริเวณพื้นทีข่องสถานที่ตั้งอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด สนามกีฬา สถานที่
รับแขก สถานที่พักผอน การตกแตงสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในสังคมรวมทั้ง
สภาพแสงเสียงและสิ่งอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอความเปนอยูและการศึกษาในสถานศึกษา การสราง
อาคารเรียน จะตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใหการบริการการศึกษา ทั้งน้ีตองคํานึงถึงเรื่อง
หลักสูตรกิจกรรมของชุมชนตางๆ ตลอดจนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันหนึ่งๆ ในสถานศึกษา ดังนั้น
กอนที่จะจัด วางแผนอาคารเรียนตางๆ การออกแบบ กอสรางจะตองคํานึงประโยชนใชสอยใหครบ
กอนดวย ซึ่งสอดคลองกับกัลยา ยงยศ (2539: 132-145) ไดศึกษาบรรยากาศการสอนคณิตศาสตร
ในกลุมโรงเรียนปาสัก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและความตองการของนักเรียนเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ทั้งดานกายภาพและดานสงัคมจิตวิทยาในชั้นเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษากลุม
โรงเรียนปาสัก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบการศึกษา
พบวา สภาพแวดลอมดานกายภาพ หองเรียนสวนใหญมีขนาด ความกวางพอเหมาะ มีอากาศ
ถายเทไดดี มีหนาตางจํานวนเพียงพอและมีแสงสวางพอเหมาะ มีการจัดโตะ เกาอ้ี และสวนประกอบ
อ่ืนๆ ไดเหมาะสมพอดีกับจํานวนนักเรียน หองเรียนสวนใหญไมมีสิง่รบกวน มีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย สะอาด มีมุมหนังสือใหผูเรียนหยิบอาน มีสื่อการเรียนการสอนจัดไวอยางเปนระเบียบ     
มีการจัดบริเวณเอนกประสงคสําหรับใหนักเรียนใชทํากิจกรรมและมีการจัดปายนิเทศเพ่ือเสริม
ความรูใหกับนักเรียน 
 
 5.2 การบริหารสภาพแวดลอมดานการบริหารและการปฏิบัติงาน  
 หมายถึง บรรยากาศการบรหิารและการปฏิบัติงานบคุคลทุกฝายที่มีความสุขมีความพึง
พอใจ และมีแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งผูวิจัยจะแยกพิจารณาดังน้ี 
 
 สภาพแวดลอมในการบริหาร 
 สภาพแวดลอมดานการบริหาร หมายถึง การดําเนินการดานการบริหารโรงเรียน รวมทั้ง
นโยบาย กฎเกณฑ กฎระเบียบ ขอบังคบัที่มีผลบังคับใชกับนักเยนและบุคลากรในโรงเรียน ระบบ
บริหารเปนองคประกอบาสาํคัญในการจัดการศึกษา ถาระบบบริหารเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะ
ชวยใหครูสามารถพัฒนานักเรียนไดอยางเต็มที่ ระบบบริหารที่ดีตองใหทุกฝายมีอิสระในการ
ดําเนินงาน เปดโอกาสใหครู-นักเรียนมีเสรีภาพทางวชิาการ ฝายบริหารจะตองเขาใจในหลักการ
บริหาร ทั้งดานที่เก่ียวกบัผูเรียนและลักษณะการเรียนการสอน นอกจากน้ียังตองเปนผูที่มี
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ความสามารถในการบริหารบุคลากร มีการสรางระบบรหิาร ใหความยุติธรรมแกทกุฝาย และ  เปด
โอกาสใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันเปนสวนหนึ่งในการบริหาร 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546: 235) ไดกลาวถึงการจัด
สภาพแวดลอมดานการบริหารเปนการดําเนินการของโรงเรียน ใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ผูบริหารและคร ูเปนผูมีความสําคญัย่ิงตอการสรางสภาพแวดลอม โดยเร่ิมที่ตัวผูบริหารเอง
จะตองเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางครูดวยกัน และระหวางครูกับผูบริหาร 
ความสัมพันธที่ดีจะไดรับการไววางใจจากคณะคร ูปฏิบัตติอครูเหมือนกับเปนผูรวมงานที่ดี ที่คอยให
คําแนะนําชวยเหลือสรางขวัญ และกําลังใจในการทํางานใหกับคร ูโดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวน
รวม (Participation Management) เชน 
 1.  การสํารวจสภาพปจจุบันและปญหา จัดทําขอมูลสารสนเทศทีเ่ปนปจจุบันแลวนําขอมูล
มาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบตัขิองโรงเรียน มีการเปดโอกาสใหบุคลากรที่
เก่ียวของไดมีสวนรวม และแสดงความคดิเห็นในลักษณะตางๆ เชน การกําหนดนโยบาย การเสนอ
แผนงานโครงการ ซึ่งอาจใชกระบวนการวางแผนเปนทีม (Team Planning) หรือกิจกรรม
ขอเสนอแนะ (Suggestion System) เปนตน 
 2.  สงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานรวมกันในลักษณะตางๆ เชน ในการประชมุ เชิง
ปฏิบัติการ สงเสริมการรวมกลุมคิวซ ีการนิเทศภายใน เพ่ืออภิปราย แกปญหา หาขอยุติและกําหนด
เปนแนวปฏบิตัิรวมกัน การมอบหมายงานหรือการสั่งการเปนไปตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน
เหมาะสมกับความสามารถไมเกินกําลัง 
 3.  มีการสรางขวญักําลังใจ จัดสวัสดิการใหบคุลากรหลายๆ รูปแบบ เชน 
  3.1  มอบหมายงานใหแลวก็ติดตาม ดูแล ถามไถ ใหความชวยเหลือยกยองชมเชย 
  3.2  สงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
  3.3  จัดสวัสดิการตางๆ เชน สหกรณ ทุนการศึกษา ที่พักอาศัย สาธารณูปโภคฯลฯ 
  3.4  เม่ือมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลมีผลงานดีเดน ก็สงเสริมสนับสนุนใหแสดง
ความสามารถในรูปแบบตางๆ เชน เขียนบทความ เปนวิทยากร สงผลงานเขาประกวดแขงขัน ใน
โอกาสตางๆ 
  3.5  จัดใหมีการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณ เผยแพรผลงานของบคุลากรที่มี
ผลงานดีเดน 
  3.6  สนับสนุนใหบคุลากรไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู เพ่ือความกาวหนา เชน การศึกษา
ตออบรม ศึกษาดูงาน การทํางานผลงานทางวิชาการ 
  3.7  สงเสริมใหบุคลากรมีการพบปะสังสรรคกันในโอกาสอันควร เชน การตอนรับผูมา
ใหมหรือผูจากไป วันสําคญัตางๆ การฉลองความสําเร็จ 
  3.8  สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรยีนชวยเหลือเกื้อกูลกัน เม่ือมีคนใดคนหนึ่งหรือญาติ พ่ี
นองไดรับความเดือดรอนหรือมีงานฉลองตางๆ เชน เจ็บปวย เสียชวีติ แตงงาน บวช วันเกิด 
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 4.  จัดระบบการตอนรับแขกผูมาเยือนดวยบรรยากาศแหงความเปนมิตรไมตรีสงเสริมให
บุคลากรปฏิบตัิตนตอกันอยางมีสัมมาคารวะ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชน 
การไหว การทักทาย การใชวาจาสุภาพสิ่งชี้วัดลักษณะสภาพแวดลอมดานการบริหาร ไดแก การ
จัดระบบการทํางานของครูอาจารย สายงานการบังคับบัญชาที่มีความเปนกันเอง อบอุน มีความ
ศรัทธาไวเน้ือเชื่อใจกันบรรยากาศการประชุมเปนไปตามครรลองของการเปนประชาธิปไตย ทุกคน
รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการและการจัดการดานตางๆ ดวย 
 สิ่งชี้วัดลักษณะสภาพแวดลอมดานการบริหาร ไดแก การจัดระบบการทํางานของครู
อาจารย สายงานการบังคับบัญชาที่มีความเปนกันเอง อบอุน มีความศรัทธาไวเน้ือเชื่อใจกัน
บรรยากาศการประชุมเปนไปตามครรลองของการเปนประชาธิปไตย ทุกคนรูจักบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง รวมถงึการจัดสวัสดิการและการจัดการดานตางๆ ดวย 
 ลักษณะของการบริหารที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีนั้น เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบาย 
ควรใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม มีการนําขอมูลจากการสํารวจสภาพปจจุบันและปญหามา
กําหนดเปนนโยบายในการแกปญหาและพัฒนางานของโรงเรียน ซึ่ง ธงชัย สันตวิงษ (2538: 322) 
กลาววา การมีสวนรวมในการบริหาร ไมวาจะเปนไปในลักษณะของการมีสวนรวมตัดสินใจหรือรวม
ใหขอเสนอแนะมักจะทําใหผูปฏิบัติงานเกดิความรูสึกภูมิใจไดเสมอ และถาผูปฏบิตัิงานสวนใหญมี
ความเขาใจในเรื่อง ระบบและการดําเนินงานของหนวยงานแลว ผูปฏิบัตยิอมอุทิศตนเพื่องาน และมี
ขวัญในการปฏิบัติงานดี การมอบหมายงานหรือการสั่งการก็เปนไปตามสายการบังคับบัญชาอยาง
แจมชัด เหมาะสมกับความสามารถไมเกินกําลัง มอบหมายงานแลวติดตามดูแลชวยเหลือถามไถ
ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกยองชมเชยมีการสรางขวญักําลังใจ จัดสวัสดิการใหหลายๆ รูปแบบ เปน
ตน และสอดคลองกับ สุวาวโิรจน จันลา (2547: 26-27) ไดกลาววา สภาพแวดลอมดานการบริหาร
เปนการดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลง ดวยคามรวมมือรวมใจของ
บุคลากร ซึ่งสงัเกตไดจากการดําเนินงานอยางมีระบบ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ของบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรรักใครกลมเกลียวกัน ตัวชี้วัดลักษณะ
สภาพแวดลอมดานบริหาร ไดแก การจัดระบบการทํางานของครู อาจารย สายงานการบังคับบญัชา
ที่มีความเปนกันเอง อบอุน มีความเปนประชาธิปไตย ทุกคนรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมถึง
การจัดสวัสดิการและการจัดการดานตางๆ ดวย 
 ที่กลาวมาแลวสรุปไดวา การจัดสภาพแวดลอมทางดานการบริหาร เปนกระบวนการใน
การดําเนินการตางๆ ที่กระทําภารกิจใหบรรลุเปาหมายของสถานศกึษา โดยอาศัยความรวมมือรวม
ใจของบุคลากรในสถานศึกษา และอาจขอรับความสนบัสนุนจากชุมชนดานการเงิน วัสดุอุปกรณและ
บุคลากร มาพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนดวยอีกทางหนึ่ง 
 
 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของสภาพแวดลอมในการทํางานไวดังนี้ 
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บูรจิต ธรรมโรจน (2542: 13) กลาววาสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัวในขณะ
ปฏิบัติงานทั้งส่ิงที่มีชีวติและไมมีชีวิต หรือที่สามารถสัมผัสจับตองไดและ ไมสามารถจับตองได ซึ่งมี
ผลตอผูปฏบิตัิงาน ในขณะทํางานไมวาจะเปนดานสุขภาพ ผลการปฏิบัติงาน เปนตน 
 รัตนา บรรยงคนันท (2546: 16) กลาวไววาสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ทุกส่ิงที่
อยูรอบตัวคนในขณะปฏบิัตหินาที่ ซึ่งจะมีผลตอบคุคลทีอ่ยูในสภาพแวดลอมนั้นๆ 
 กรองแกว อยูสุข (2543: 47) กลาววา สภาพแวดลอมในการทํางานของผูปฏิบัติงานใน
ลักษณะตางๆ จะสงผลตอพฤติกรรมและเจตคตขิองบุคคลในการปฏบิัติงาน ซึ่งแตละบุคคลจะมี
ความรูสึกเขาใจเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมรอบตัวแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการแปรความหมายออกมา
จากความรูสึกน้ันๆ ผานภูมิหลังตนเอง ซึ่งเกิดจากหลายๆ สิ่งประกอบกัน เชน อายุ เพศ การศกึษา 
ประสบการณ อารมณ ซึ่งสงผลใหแตละบุคคลรับรูตอสภาพแวดลอมรอบตัวตางกัน 
 รุงรัตนา เขียวดารา (2546: 24) ไดใหคําจํากัดความของสภาพแวดลอมในการทํางานวา 
หมายถึง ภาวะหรือสภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือเปนอยูรอบตวัของมนุษยในขณะทีท่ํางานหรือประกอบ
อาชีพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการทํางาน รวมถึงสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตวัของมนุษยในขณะทํางาน
หรือประกอบอาชีพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการทํางาน รวมถึงสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตวัขณะทํางาน 
อาจเปนคนหรือเพ่ือนรวมงาน หรือส่ิงของที่เปนเครื่องมือ เคร่ืองใช อุปกรณตางๆ ที่นํามาประกอบ
ในการทํางาน นอกจากนี้ยังรวมถึงพลังงานตางๆ เชน ความรอน แสงสวาง เสียง รังสี กาซ ไอสาร 
ฝุนละออง สารเคมี  
 สําเนาว ขจรศลิป (2542: 10) กลาวถึงสภาพแวดลอมในการทาํงานไววา หมายถงึ สิง่มีชีวติ
และสถานการณตางๆ ที่บคุคลสรางขึ้น สิง่มีชีวติในที่นีค้ือ พืช สตัว และมนษุย สวนส่ิงที่ไมมีชวีติ เชน 
อาคาร สาถนที่ เครื่องมือ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทีบุ่คคลสรางขึ้น เชน กฎระเบยีบ 
นโยบาย สภาพสังคมและวฒันธรรมตลอดจนบรรยากาศทีบุ่คคลกลุมตางๆ สรางขึน้ 
 สรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึงสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวของผูปฏิบตัิงาน  
ไมวาจะเปนส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิต เชน สถานที่ตั้งขององคกร กฎระเบียบขององคกร โครงสรางการ
ทํางาน วัฒนธรรมขององคกร กฎระเบียบขององคกร เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา สิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ รวมถึงลักษณะทางกายภาพขององคกร ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางาน
และผลสําเรจ็ในการทํางาน และทําใหผ ู ทีอ่ยูในองคกรทํางานรวมกันอยางมีความสุข 
 จําเรียง เพชรแกว (2545: 7) กลาววา บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลในโรงเรียนที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละโรงเรียน ซึ่งมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน 
 ภคินี ดอกไมงาม (2546: 7) กลาววา บรรยากาศองคกร หมายถึง ความคิดเห็น หรือ
ความรูสึก เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของสภาพแวดลอมขององคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
 ฉัตรชนก สายสุวรรณ (2548: 6) กลาววา บรรยากาศองคกร หมายถึง ทัศนคต ิความคิด 
ความรูสึก ความเขาใจหรือความเชื่อของบุคลากรที่เก่ียวกับสถานศกึษา หรือคุณลักษณะของ
สภาพแวดลอมของสถานศกึษาที่มีผลกระทบตอการประพฤตปิฏิบตังิานของบุคลากร 
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 ฮาลบิน และครอฟ (อารยา ภาณุศรี. 2544: 25; อางอิงจาก Halpin; & Croft. 1963: 133 -
152) อธิบายวา บรรยากาศองคการของสถานศึกษาหมายถึงบรรยากาศของการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาตางๆ ซึ่งวัดไดจากการสอบถามทัศนะ หรือความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมครูดวยกัน
และพฤติกรรมผูบริหารที่ปฏิบัติงานรวมกัน 
 สรุปไดวา บรรยากาศองคการของโรงเรียน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
สภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงานหรือคุณลักษณะภายในโรงเรียน ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมระหวางบุคลากรในโรงเรียนดวยกันที่สามารถรับรูไดทั้งทางตรงและทางออมบรรยากาศจึงมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
 ลิทวิน และสตริงเกอร (Stringer. 2002: 45-51; Citing Litwin; & Stringer. 1965-1966. 
Motivation and Organizational Climate)  ไดเสนอองคประกอบของบรรยากาศองคกรเปน 9 มิติ 
ประกอบดวย 
 1.  โครงสรางขององคการ (Organization Structure) เปนความรับรูของผูปฏิบัติงานทีมี่ตอ
ลักษณะทางดานโครงสรางขององคการ เปนตนวาความชัดเจนของการแบงงาน ขอจํากัดทางดาน
โครงสรางขององคการที่มีตอการปฏิบตังิาน และตอกฎระเบียบตางๆ ที่องคการออกมาวาเปน
ขอจํากัดอุปสรรคทําใหงานลาชาหรือไม 
 2.  ความทาทายและความรับผิดชอบ (Responsibility) เปนการวัดความเขาใจหรือการรับรู
ตอความรูสึกรับผิดชอบในภาระหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละคนในองคการ ความรูสึกเก่ียวกบั
ความสําเร็จของงาน และความทาทายของงาน 
 3.  ความอบอุน (Warmth) จะวดัในเร่ืองของการใหความอบอุนไดแก ความรูสึกวามีเพ่ือน
รวมงานที่ดีและไดรับความชอบพอจากเพื่อนรวมงาน 
 4.  การสนับสนุน (Support) จะวัดในเร่ืองการสนับสนุนในการทํางานที่มีอยูภายในองคการ 
ทั้งจากเพ่ือนรวมงาน และโดยเฉพาะจากผูบังคับบญัชา ซึ่งจะชวยลดความกังวลในสวนที่เก่ียวกบั
งานลงได 
 5.  การใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) จะวัดการรับรูทางดานการให
ความสําคัญกับการใหรางวลัและการลงโทษ บรรยากาศที่ใหความสาํคัญกับการจัดหารางวัลแทนที่
จะเปนการลงโทษยอมจะเปนสิ่งกระตุนความสนใจของผูปฏิบัติงานทางดานความสําเร็จ จะลดความ
กลัวเก่ียวกบัความลมเหลวของพวกเขาได การใหรางวัลในกรณีดังกลาวน้ี เปนการแสดงใหเห็นวา 
ยอมรับหรือเห็นดวยกับพฤติกรรม หรือการกระทําที่เกิดขึ้น 
 6.  ความขัดแยง (Conflict) เปนการวัดการรับรูที่ผูปฏบิัติงานมีความม่ันใจวาองคการ
สามารถทนความขัดแยงหรือความแตกตางในแงความคิดเห็น เปนตนวาผูบังคับบัญชาและเพ่ือน
รวมงานยินดีรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางออกไป เม่ือมีความขัดแยงเกิดขึ้นก็นําเอาออกมาตกลง
แกไขกัน 
 7.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) จะวัดความรูสึกหรือการรับรูเก่ียวกับ
ความสําคัญของผลการปฏิบัติงานและความชัดเจนของความคาดหมายที่เก่ียวกบัผลการปฏบิตัิงาน
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ภายในองคการ วาไดมีการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานเอาไวสูงเพียงใด ระดับมาตรฐานที่กําหนด
ขึ้นมาโดยพนักงานน้ัน จะเปนตัวกําหนดแรงจูงใจทางดานความสําเร็จของพวกเขาดวย  
 8.  ความผูกพันทีมี่ตอองคการ (Commitment) เปนการวัดการรับรูที่ผูปฏิบัติงานมี
ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่มีคาขององคการ ความรูสึกเปนเจาของและความจงรักภักดีที่มีตอ
หนวยงานที่ตนทํางานอยู 
 9.  ความเสี่ยง (Risk) เปนการรับรูความรูสึกของพนักงานวา การปฏิบตัหินาที่ขององคการ
นั้น กระทําอยางระมัดระวังเกินไปหรือวาไดมีการเส่ียงกระทําในสิ่งทีท่าทายอยางเหมาะสม บุคคลที่
มีความตองการทางดานความสําเร็จสูงนั้น ชอบที่จะยอมรับความเสีย่งภัยปานกลางในการตัดสินใจ 
ดังนั้น บรรยากาศองคการที่ยอมใหมีการยอมรับความเส่ียงภัยปานกลางนั้น จะเปนส่ิงที่กระตุน
ความตองการทางดานความสําเร็จของผูปฏิบัติงานได 
 ฮัลปน และครอฟท (อารยา ภาณุศรี. 2544: 25 ; อางอิงจาก Halpin; & Croft.1966: 150-
181) ได ใหแนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคกรไวดังนี้ 
 องคประกอบของบรรยากาศโรงเรียนประกอบดวยพฤติกรรมของคร ู4 มิติ และพฤติกรรม
ของผูบริหารโรงเรียน 4 มิติ รวม 8 มิติ ดังนี้ 
 พฤติกรรมครูใน 4 มิติ คือ 
 1.  มิติขาดความสามัคคี หมายถึง ความรูสกึของครูที่มีตอพฤติกรรมของเพื่อนรวมงานใน
โรงเรียนวา มักทํางานโดยขาดความสามัคค ีคือ ครูปฏบิัติงานในหนาที่ของตนในลักษณะ ตางคน
ตางทํา ไมเห็นความสําคัญของการปฏิบตัิงานรวมกัน ขาดการประสานงาน หรือขาดความรูสึกที่จะ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพือ่ใหงานบรรลเุปาหมายทั้งที่ลักษณะของงานนั้นตอง  อาศัยความรวมมือ
กันเปนหมูคณะจึงจะไดผลงานที่ดี 
 2. มิติอุปสรรค หมายถึง ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมของเพื่อนรวมงานวาครูได
ปฏิบัติงานในหนาที่โดยขาดความคลองตัวหรือขาดความสะดวกสบายเพราะผูบริหารส่ังใหทํางาน
มากเกินไปทําใหรูสึกอึดอัดใจ ที่จะตองปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการและระเบียบกฎเกณฑ
อ่ืนๆที่ตั้งขึ้นมา และไมจําเปน กอใหเกิดความยุงยากลําบากมากกวาที่จะอํานวยความสะดวก  ทําให
ไมเปนผลดีตอการทํางาน 
 3.  มิติขวญั หมายถึง ความรูสกึของครู ที่มีตอพฤติกรรมของเพื่อนรวมงานวาครู  ได
ปฏิบัติงานในหนาที่ โดยมีขวัญและกําลงัใจในการทํางานดีมีความรักใครในหมูคณะเพราะ คณะครู
ไดรับการตอบสนองความตองการทางดานสังคมและไดรับความสําเร็จในการปฏิบัตงิานทุกคนเปน
เพ่ือนรวมงานที่ดีตอกัน มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานและใหความรวมมือกันเปนอยางดี 
 4.  มิติมิตรสัมพันธ หมายถึง ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมเพ่ือนรวมงานวา ครูได
ปฏิบัติงานในหนาที่โดยแสดงออกถึงความรูสึกสนุกสนานและมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด สนิท
สนมยิ่งทุกคนมีไมตรีตอกันรับรูถึงความรูสึกนึกคิดความเปนอยูและทุกขสุกของกัน 
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 พฤติกรรมผูบริหารใน 4 มิติ มีดังนี้ 
 1.  มิติหางเหิน หมายถึง ความรูสึกของครูทีมี่ตอพฤติกรรมของผูบริหารที่บริหารงานโดย
สํานึกถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑและนโยบายมากกวาคํานึงถึงจิตใจของครูการติดตอ
สัมพันธกับครมีูการติดตอเปนสวนรวมมากกวาที่จะตดิตอพบปะเปนรายบุคคล ทําใหความสมัพันธ
ระหวางผูบริหารกับครูมีนอยมาก 
 2.  มิติมุงผลงาน หมายถึง ความรูสึกของครูที่มีตอพฤติกรรมของผูบริหาร ที่บริหารงาน
โดยคํานึงถึงผลงานมาก ผูบริหารจะควบคมุตรวจตราสั่งการการปฏิบตัิงานของครูอยางใกลชิด ซึ่ง
จะตองทําตามคําส่ังอยางเครงครัดปราศจากปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นอ่ืนใด ทําใหครูทํางานดวย
ความเครียด 
 3.  มิติการเปนแบบอยาง หมายถึง ความรูสกึของครูที่มีตอพฤติกรรมของผูบริหารวา 
ผูบริหารพยายามที่จะกระตุนเตือนหรือจูงใจใหครูปฏิบตัิงาน โดยผูบริหารไมไดควบคุมตรวจตรา
หรือส่ังการโดยตรงแตใชวธิกีารปฏิบัติงานตางๆ ของตนใหดีที่สุดจนเปนแบบอยางที่ผูอ่ืนจะถือ ไป
ปฏิบัติได 
 4.  มิติกรุณาปราณี หมายถึง การแสดงออกของครูที่มีตอพฤติกรรมของผูบริหารวา 
ผูบริหารปฏิบตัิตอคร ูโดยแสดงออกถึงความเปนผูมีเมตตากรุณาชวยเหลือในการปฏิบัติงานและ
เรื่องสวนตวัของครูเปนอยางดี 
 นรา สมประสงค และเสร ีลาชโรจน (2549: 79) ไดกลาววา ผูบริหารและภาวะผูนําของ 
ผูบริหารนับวามีอิทธิพลตอการสรางบรรยากาศขององคกรเปนอยางมากไมวาจะเปนพฤติกรรมของ
ผูบริหารและความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูปฏิบตังิานลวนมีผลตอการดําเนินการตางๆ ใน
องคกรทั้งสิ้น ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรระมัดระวังเปนอยางมากและควรเลือกกลวิธีในการ
บริหารที่ดี และเหมาะสมเพือ่ที่จะทําใหบรรยากาศการบริหารและบรรยากาศการปฏิบัติงานเปนไป
ยางราบร่ืน บคุคลทุกฝายมีความสุขความพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานถึง บรรยากาศการ
บริหารจะสงผลตอบรรยากาศการปฏิบตัิงานในสถานศกึษาดังน้ี  
 1.  ทุกคนที่อยูในสถานศึกษามีความพึงพอใจ ครูอาจารย คนงานภารโรงมีความพอใจใน
งานของตน นักเรียนนักศึกษาพึงพอใจที่จะเรียนและศกึษาหาความรูประสบการณและทักษะตางๆ 
พึงพอใจที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา ทําใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุ
เปาหมาย  
 2.  การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมการทํางานแบบรวมมือ 
สนับสนุนซ่ึงกนัและกัน มีความสัมพันธอันดีตอกัน ความขัดแยงลดลง มีพฤติกรรมเปนไปใน  เชิง
สรางสรรค มีบรรยากาศมุงที่การบรรลเุปาหมาย  
 3.  ระดับแรงจูงใจสูงขึ้น นั่นคือมีแรงจูงใจที่ตองการเห็นความสําเร็จของงานของตนเอง 
เห็นวางานทีท่ํานาสนใจและเปนสิ่งที่ทาทายใหลงมือทํา มีความรับผิดชอบ ตองการเห็น
ความกาวหนาในงานและการไดรับการยอมรับนับถือ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยจูงใจที่สําคัญในการ
ทํางาน  
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 บรรยากาศการบริหารและการปฏิบัติงานที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปพิจารณา
และเลือกใชใหเหมาะสมดังนี้  
 1.  บรรยากาศเปด เปนบรรยากาศที่สมาชิกในกลุมมีขวญัและกําลังใจดีมาก คณะครู
อาจารยมีความสามัคคีชวยเหลือการงานเปนอยางดี ครูมีงานทําพอเหมาะกับความสามารถ จึงทําให
ไดผลงานที่ดีแตละคนมีความพึงพอใจในการทํางานแกปญหาตางๆรวมกัน มีความภูมิใจที่ไดเปน
สมาชิกของโรงเรียนน้ันพฤติกรรม ของผูบริหารพบวา มีบทบาทในการบริหารดีเดนถือเปน
แบบอยางที่ดีเปนที่เคารพและเปนที่ตองการของคณะอาจารย นอกจากนี้ ยังใหการชวยเหลือครู ให
ปฏิบัติงานไดโดยสะดวกผูบริหารไมตองออกคําส่ัง หรือควบคุมหรือนิเทศงานบอยนัก เพราะคณะครู
อาจารยมีระเบียบวินัยดีมีความสัมพันธกับผูบริหารดี กฎเกณฑและระเบียบที่มีความจําเปนสําหรับ
การอํานวยการการบริหารงานและควบคมุคณะครูอาจารย ก็ยังมีอยู แตสามารถยดืหยุนไดตาม
สถานการณผูบริหารไมเนนผลงานครูอาจารยแตจะใชวธิีสรางลักษณะของการเปนผูนําและ ผูตาม
ใหกับคณะครอูาจารย ผลผลิตของงานจึงดีมีคุณภาพบรรยากาศแบบน้ีเปนที่พึงประสงคของสมาชิก
ที่สุด  
 2.  บรรยากาศอิสระ เปนบรรยากาศที่มีลักษณะเดนชัดตรงที่ผูบริหารสงเสริมใหคณะครู
อาจารยมีความอิสระในการสรางความสัมพันธฉันมิตร บรรยากาศแบบน้ีมีแนวโนมที่คณะครูอาจารย
ไดรับความพงึพอใจในความสัมพันธฉันทมิตรมากกวาความพึงพอใจที่ไดจากความสําเร็จในการ
ทํางาน คณะครูอาจารยมีความสามัคคีและรวมมือในการทํางานดี ผูบริหารมีวิธีการ กฎเกณฑและ
ระเบียบตางๆพรอมที่จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหคณะครูอาจารย ขวัญและกําลงัใจ
ของคณะครูอาจารยดีแตยังไมเทากับบรรยากาศแบบเปด เพราะไดรับความ  พึงพอใจในเรื่อง
ความสัมพันธฉันทมิตรมากแตไดรับความพึงพอใจจากความสําเร็จของงานนอย ผูบริหารบริหารงาน
โดยถือระเบียบ กฎเกณฑ นอยกวาตวับคุคลกับคณะครูอาจารยมีอิสระใน การเลอืกงานไดตาม
ความสามารถผูบริหารงานจะแสดงความเมตาปรานี และคอยใหความชวยเหลือคณะครูอาจารยเปน
คร้ังคราวสวนใหญจะใชวิธีการปฏิบัติงานหลัก และสรางแบบอยางในการทํางานทีดี ผูบริหาร
พยายามสงเสริมสวัสดิภาพตอคณะครูอาจารย พฤติกรรมของผูบริหารในบรรยากาศแบบน้ีคอนขาง
จะเขมงวดกวดขันมากกวาผูบริหารแบบบรรยากาศเปด  
 3.  บรรยากาศควบคุม เปนบรรยากาศท่ีผูบริหารเนนความสําเร็จของผลงานเปนหลัก 
ผูบริหารจะควบคุม ตรวจตรา ออกคําส่ัง หรือนิเทศงานครูอาจารย จนคณะครูอาจารยไมมีเวลาที่จะ
สรางความสัมพันธฉันทมิตร แตเน่ืองจากมีผลงานที่ดี จึงทําใหคณะครูอาจารยมีความภาคภูมิใจ ซึ่ง
เปนผลพลอยได เลยทําใหขวัญและกําลงัใจดีขึ้นเล็กนอย คณะครูอาจารยตองรวมมือกันทํางาน
ตลอดเวลา จึงทําใหความสมัพันธในหมูคณะดีขึ้นบาง  
 4.  บรรยากาศสนิทสนม เปนบรรยากาศทีผู่บริหารและคณะครูอาจารยมีความสัมพันธ
ฉันทมิตรสหายผูบริหารสนใจผลงานนอย ละเลยคําส่ังกฎเกณฑ ระเบยีบ หรือการนิเทศ ทําใหคณะ
ครูอาจารยขาดความสามัคคีในการทํางาน คณะครูอาจารยไมคอยทํางาน แตมีความสัมพันธกันดาน
สวนตวัดี ขวญัและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง เพราะไดจากความสัมพันธกันฉนัทมิตร ผูบรหิาร 



 43 

บริหารงานอยางหละหลวม ปลอยปะละเลย แตพยายามแสดงใหเห็นวา คณะครูอาจารยทุกคนเปน
สมาชิกในครอบครัวเดียวกนั ผูบริหารใหความกรุณาปราณีและจะไมพยามทําลายจิตใจของสมาชิก 
การประเมินผลงานหรือการสั่งการ ทั้งทางตรงและทางออมมีนอยมาก คณะครูอาจารยจะคอย
กระตุนผูบริหารใหทําหนาที่ใหเขมแข็งตลอดเวลา  
 5.  บรรยากาศรวบอํานาจ เปนบรรยากาศที ่ผูบริหารบริหารโดยใชวิธีการออกคําส่ัง 
ควบคุมตรวจตรา และนิเทศการปฏิบตัิงานของคณะครูอาจารยอยางใกลชิดประดุจเงาตามตัว 
ผูบรหิารพยายามสรางความสัมพันธฉันทมิตรภายในคณะครูอาจารย ไมเคารพนับถือความรู
ความสามารถของผูบริหาร คณะคร-ูอาจารยแบงออกเปนกลุมๆ และไมสามารถสรางความสัมพันธ
ฉันทมิตร เน่ืองจากผูบริหารไมสามารถที่จะบริหารบุคคลใหอยูในระเบียบวินัยได ผูบริหารชอบ
รบกวนเวลาปฏิบัติงานคณะครูอาจารยมากกวาที่จะอํานวยความสะดวก ขวัญและกําลังใจของคณะ
ครู - อาจารยต่ํา เพราะขาดทั้งความสัมพันธฉันทมิตรและความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของการ
ทํางาน ผูบริหารทําตัวเปนผูรูดีไปเสียทุกอยางทั้งที่บางเรื่องเพียงรูอยางงูๆ ปลาๆหรือผิดๆ ถูกๆ  
ทําใหคณะคร ู- อาจารย เบือ่หนายและรําคาญ พฤติกรรมของผูบริหารเปน  อยางมาก  
 6.  บรรยากาศปด เปนบรรยากาศที่ผูบริหารงานโดยขาดความรู ไมมีสมรรถภาพในการ
บริหารงานบุคคล ครูอาจารยเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะขาดความสามัคคี  ขาด
ความสัมพันธฉันทมิตร และความภาคภมิูใจในการทํางาน ผูบริหารไมอํานวยความสะดวก ในการ
ทํางานใหครูอาจารย ครูอาจารยถูกควบคุมโดยระบบคัดออก ผูบรหิารกับครูอาจารยปฏิบัตติามโดย
ปราศจากเหตผุล เพราะมุงสนองความพึงพอใจของตนเทาน้ัน และผูบริหารไมสามารถปฏิบัตติน 
และปฏบิัติงานใหเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอ่ืน ขาดความเมตากรณุาขาดความริเริ่มสรางสรรค และ
ไมเคยแสดงพฤติกรรมผูนําที่ดีใหปรากฏ ครู - อาจารยมองผูบริหารของตนวาเปนผูบริหาร
จอมปลอม บรรยากาศแบบน้ีเปนบรรยากาศที่ไมพึงประสงคและตองรีบแกไขดวน  
จากแบบบรรยากาศ 6 แบบ สรุปไดวาบรรยากาศแบบเปดนับวาเปนบรรยากาศที่ พึงประสงคมาก
ที่สุด สวนบรรยากาศปด เปนบรรยากาศที่ไมพึงประสงคขององคการมากที่สุด สถานศึกษาใดทีมี่
บรรยากาศแบบน้ีตองรีบแกไขโดยดวน  
 คําจันทร อัปการัตน (2542: 23) กลาวไววา การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียน 
เปนองคประกอบสําคัญในการจัดการศึกษา ถาการบริหารและการจัดการอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพแลวจะสงเสริมใหครูผูสอนปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ 
 หนวยศึกษานเิทศก กรมสามัญศึกษา (2532: 65 –69) ไดสรุปลักษณะการบริหารการ
จัดการที่กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีไวดังนี ้ 
 1.  วิธีการกําหนดนโยบาย  
  1.1  มีการนําขอมูลจากการสํารวจสภาพปจจุบันมากําหนดเปนนโยบายใน  การ
แกปญหาและพัฒนางานของโรงเรียน  
  1.2  ใหบุคคลในโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพื่อใหทุกคนปฏิบัติ ตาม
นโยบายที่ตนเองมีสวนรวมกําหนดขึ้น ดวยความเต็มใจ  
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  1.3  ไมนําความคดิของตน ซึ่งคิดไวแลวไปยัดเยียด ใหผูอ่ืนปฏิบัตติาม  
  1.4  ไมวางเฉยตอความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน  
  1.5  ไมใหความสําคัญเฉพาะเร่ืองที่ตนถนัดเทาน้ัน  
 2.  การมอบหมายงานหรือการสั่งการ  
  2.1 เปนไปตามสายการบังคับบญัชา  
  2.2 เหมาะสมกับความสามารถ  
  2.3 ชัดเจน  
  2.4 ใหความไววางใจ  
  2.5 ไมเกินกําลัง  
  2.6 มอบหมายงานแลวติดตามชวยเหลอื  
  2.7 กระจายงานไมใชใชใครไดก็ใชอยูคนเดียว  
  2.8 ถามไถดูแลความเหนด็เหนื่อย  
  2.9 ยกยองชมเชยใหกําลังใจ  
 3.  การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  
  3.1 ใหการยกยองตอหนาคนอ่ืน  
  3.2 สนใจทุกขสุขซ่ึงกันและกัน  
  3.3 ใหกําลังใจใหความชวยเหลือ  
  3.4 ไมวางตัวสูงเกินไปหรือใหเขาพบยาก  
  3.5 แสดงความยินดีในความสําเร็จ  
  3.6 ใหความยตุิธรรมแกทุกคนอยางเสมอภาค  
  3.7 จัดสวัสดิการใหหลายๆรูปแบบ  
  3.8 สนับสนุนสงเสริมความกาวหนา เชน ศึกษาตอ อบรม ดูงานทําผลงาน  ทาง
วิชาการ 
 จากขางตน จะเห็นไดวาหากสถานศึกษาใดจัดสภาพแวดลอมดานการบริหารจัดการที่ดี 
ทั้งในดานการกําหนดนโยบาย การส่ังการ การอํานวยการ การบริการ การประสานงาน และการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรแลว จะทําใหสถานศึกษาน้ันมีการทํางานรวมกันอยางเปน
ระบบมีความรักความผูกพันและอยูรวมกันอยางมีความสุขและทําใหองคกรประสบความสําเร็จใน
การดําเนินงาน  
 
 5.3 การบริหารสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  
 นิพนธ วรรณเวช (2538: 28) ไดใหความหมายวา สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการสรางบรรยากาศในการเรยีนการสอนเพ่ือใหผูเรียนได
ความรู และสามารถนําความรูไปปฏิบัตไิด โดยบรรลุวตัถุประสงคทีต่ั้งไว ประกอบกับการจัด
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หลักสูตร พฤติกรรมการสอนของอาจารย การนําสื่อการเรียนการสอนมาใชอยางถูกตองเหมาะสม
รวมถึงสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน 
 สิริวรรณ ศรีพหล (2544: 35) กลาววา สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนเปนปจจัย
สําคัญท่ีมีสวนสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรูของผูเรียนในหองเรียนหรือบรรยากาศในหองเรียนที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน ไดแก หลักสูตร สื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผล สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนสนับสนนุ
การเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในหองเรียน หรือบรรยากาศในหองเรียน   
ถาบรรยากาศ ในหองเรียนดีจะมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงตรงกันขาม
ถาบรรยากาศของหองเรียนไมดีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา การจัดสภาพแวดลอมดานการ
เรียนการสอนจึงมีความสําคัญและถือวาครูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดสภาพแวดลอมเหลาน้ี
นอกเหนือจากการสอน  
 สุวพร ตั้งสมวรพงษ (2542: 77) ไดกลาววา สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ไดแก 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน พฤตกิรรมการสอนของอาจารย รวมทั้งการใชสื่อตางๆ ในการ
สอนและปฏิสมัพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ตองสอดคลองกันอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียน
ไดรับความรูและสามารถนําความรูไปปฏบิัติได 
 ดังนั้นสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน จึงเปนการสรางปฏิสัมพันธบรรยากาศ  ใน
การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดประสบการณที่มีคณุภาพและสามารถนําความรูไปปฏิบัติ เพ่ือให
บรรลวุัตถุประสงคที่ตั้งไว การจัดหลักสูตรและการสอนของครู การนําส่ือการสอนมาใชอยางถูกตอง
เหมาะสม รวมถึงสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน องคประกอบเหลาน้ี  มีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด 
 นรา สมประสงค และเสร ีลาชโรจน (2549: 82-84) กลาววา สภาพแวดลอมดานการเรียน
การสอน หมายถึง สภาพการจัดองคประกอบที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนที่มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูของผูเรยีน ไดแก หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียน ซึง่เปนบทบาทที่สําคัญท่ีสุดของผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาทกุฝายที่จะตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ สงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูตามศักยภาพ
ของตนเอง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามหลักสูตร มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการ
ของสังคม ซึ่งมีแนวคิดสําคญัเก่ียวกบัการบริหารจัดการสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนไวดังนี้  
 1.  สภาพแวดลอมการเรียนการสอนนับเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนสนับสนนุการเรียนรูของ
นักเรียนในหองเรียน การจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอนจะเนนการจัดสภาพแวดลอม เชิง
กายภาพ และการจัดสภาพแวดลอมเชิงปฏิสัมพันธ  
 2.  การจัดสภาพแวดลอมเชิงกายภาพ เนนการจัดและการใชพ้ืนที่ของหองเรียนของ
หองเรียนใหไดประโยชนคุมคาที่สุด ในขณะเดียวกันตองเนนความเปนระเบียบเรียบรอย การจัด
หองเรียนใหถูกสุขลักษณะและสวยงาม สภาพแวดลอมเชิงกายภาพที่จัดไดอยางมีคุณภาพ จะเปน
ปจจัยที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย  
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 3.  การจัดสภาพแวดลอมเชิงปฏิสัมพันธ เนนการจัดบรรยากาศที่สงเสริมใหสมาชิกของ
หองเรียนแสดงพฤติกรรมทีพึ่งประสงค โดยครูก็พยายามหาแนวทาง เพ่ือปองกันไมใหนักเรียน
แสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดวย  
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุวตัถปุระสงคของสถานศึกษาดังน้ี  
 1.  การจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพอาจตั้งคณะกรรมการวิชาการมารวมปรึกษาหารือถึงแนวปฏิบตั ิการประเมินผลพรอม
ทั้งเสนอปญหาและแนวทางแกไข ใหครูอาจารยไดมีการแลกเปลีย่นเรียนรู เชิญวทิยากรมาบรรยาย 
แนะนําวิธีการสอนและนวตักรรมใหมๆ มีการจัดทําแผนการสอนรายวิชา มีการจัดตารางสอน/ 
ตารางเรียนการจัดครูเขาสอนในแตละวชิาตามความเหมาะสม  
 2.  การจัดบรรยากาศทางวชิาการในโรงเรียน มีการจัดบริการทางดานวิชาการ การจัด
บรรยากาศในหองเรียน  
 3.  งานดานหลักสูตร เอกสารประกอบการใชหลักสูตร โดยโรงเรียนรวบรวมเอกสาร
หลักสูตรทกุประเภทใหครูไดศึกษาเพ่ิมเติม มีการจัดทําแผนการการเรียนหลากหลายใหสอดคลอง
กับหลักสูตร มีการมอบหมายใหหมวดวชิาจัดทําแผนการสอน มีสมุดประเมินผล จัดใหมีคาบสอน
แนะแนวสอนซอมเสริมและมีกิจกรรมครบตามหลักสูตร  
 4.  การจัดแผนการเรียน โรงเรียนจัดแผนการเรียนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร
ใหหลากหลายเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน และศักยภาพของโรงเรียน  
 5.  การสอนซอมเสริม โรงเรียนอาจจัดใหทั้งแบบที่เปนทางการตามความสะดวกของครู
และนักเรียนหรืออาจจัดแบบเปนทางการ โดยแบงเด็กตามระดับสตปิญญา เชน สอนเสริมใหกับ
นักเรียนที่ตั้งใจเรียนและจัดเสริมประสบการณใหกับนักเรียนที่ไมตั้งใจเรียน หรือเชิญวิทยากรมา
บรรยายในรายวิชาหลักเพ่ือเตรียมตวัสอบแขงขัน เปนตน  
 6.  การวัดและประเมินผล ไดแก การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ตามระเบียบ ที่
กระทรวงศึกษากําหนด การจัดสอบคัดเลือกเขาเรียนตอ จัดสอบซอม การมอบรางวัลดีเดนแก 
นักเรียนประจําปการศึกษา การวิเคราะหขอสอบ การลงทะเบียนเรียน การแจงผลการสอบ  การ
ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ไมมีสิทธเขาสอบปลายภาค  
 7.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ีกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืน
ตามลักษณะของกิจกรรม เสียสละ บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมรูจักทํางานรวมกันมี
สุขภาพแข็งแรง  
 8.  การจัดแหลงเรียนรู เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ แปลงสาธติ แหลง
เรียนรูในชุมชน สถานประกอบการ ภูมิปญญาทองถิ่น วัดและสถานที่ราชการ เปนตน 
 ศิริกาญจน จันทรเรือง (2543: 16 - 19) เสนอแนะเก่ียวกับบรรยากาศในการเรียนการสอน
ไวดังนี้ 
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 1.  ผูสอนควรสรางบรรยากาศในทางบวก ผูเรียนจะรูสึกยอมรับนับถือและรูสึกวาการเรียน
มีคุณคา ไดแก 
  1.1  หลีกเลี่ยงการพูดวา “ไมถูกตอง” สําหรับคําตอบของผูเรียน ควรจะใชคําถาม
เหลาน้ีแทน เชน ทําไมคุณคิดอยางน้ัน หรือคุณสามารถจะอธิบายในรายละเอียดไดหรือไม หรือใคร
มีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากนี้บาง คําถามเหลาน้ีจะเปนที่ยอมรบัมากกวาและจะชวย  กระตุนให
ผูเรียนมีสวนรวม 
  1.2  ฟงอยางระมัดระวัง ควรมีการส่ือใหเห็นวา มีการยอมรับความคิดเห็นของผูเรียน
อยาขัดจังหวะในขณะที่ผูเรยีนแสดงการยอมรับความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่แสดงความคดิเห็น
อยู 
  1.3  อยาทําใหผูเรียนเกิดความอับอาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทีห่นาชั้นเรียน ควรจะ
หลีกเลีย่งการปฏิสัมพันธกับผูเรียนในทางที่จะทําใหผูเรียนไดรบัความอับอาย เรียกรองความสนใจหรือ
ทําใหผูเรียนรูสึกไมสนใจ หลีกเลี่ยงการเยาะเยย ถากถาง ผูเรียนสวนมากไมมีอารมณขันเกีย่วกับเร่ือง
อยางนี ้อยาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานของผูเรียนมาพูดเปนการสวนตวัหลงัเลิกเรียน 
  1.4 เม่ือผูสอนจําเปนตองแสดงความคิดเห็นในทางลบ พยายามอยาพูดเฉพาะเจาะจง
ถึงผูเรียนคนใดคนหนึ่ง ถาตองการจะทําเชนน้ันควรเรียกผูเรียนมาพูดเปนการสวนตวัหลังเลิกเรียน 
  1.5  ปฏิบัตติอผูเรยีนเสมือนเปนผูใหญคนหนึ่ง 
  1.6  กระตุนใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นและถามคําถามในหองเรียน 
 2. ผูสอนตองแนใจวาไดสนใจผูเรียนทุกคน ไดแก 
  2.1 อยาละเลยผูเรียนที่เงียบขรึมหรือไมแสดงพฤติกรรมออกมามากนัก 
  2.2 ผูสอนควรตระหนักและระมัดระวังเก่ียวกับความรูสึกชอบหรือไมชอบบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในกลุมผูเรียนทีอ่าจมีพฤติกรรมในทางลบ ซึ่งอาจเก่ียวเนื่องมาจากการแตงกาย เพศ 
ลักษณะ ทาทางหรืออายุ 
  2.3 ถาผูสอนเชื่อวาสามารถที่จะควบคุมความรูสึกชอบหรือไมชอบบุคคลใด บคุคลหน่ึง
ไดแลว ผูสอนก็ควรจะระมัดระวังเก่ียวกับลักษณะทางเชื้อชาต ิหรือลักษณะสวนบคุคลและนิสัยของ
ผูเรียน ซึ่งจะทําใหผูสอนแสดงปฏิกิริยาออกมาในทางท่ีผูเรียนรูสึกไมชอบพฤติกรรมเหลาน้ีจะแสดง
ออกมาอยางไมรูตัวโดยการที่ไมเรียกผูเรยีนเหลาน้ันตอบคําถามหรือมีสวนรวมในการอภิปราย 
หรือไมประสานสายตากับผูเรียนเหลาน้ัน 
 3. ผูสอนควรมีการกระตุนผูเรียนโดยใชลักษณะทาทาง เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีม่ันคง
และมีความเชือ่ม่ัน ไดแก 
  3.1 ประสานสายตากับผูเรยีนเสมอ 
  3.2 เคลื่อนไหวไปรอบๆ หองมีการบรรยายอยางเปนธรรมชาติและชวีิตชีวา 
  3.3 ควบคุมลกัษณะทาทางซ่ึงจะแสดงออกใหเห็นถึงความไมม่ันใจในตนเองได 
  3.4 ยิ้มและหัวเราะในชั้นเรยีน และกระตุนใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกดวย 
  3.5 คุณภาพของเสียงเปนเรื่องสําคัญ เสียงจะตองมีพลังชัดเจน และมีเสียงขึ้นๆลงๆ 



 48 

 4. ผูสอนตองพยายามรูจักผูเรียนทุกคน ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักตัว
ผูสอน 
  4.1 จําชื่อผูเรียนอยางรวดเร็วในชั้นเรียนขนาดใหญขอใหผูเรียนน่ังทีเ่ดิมทุกครั้งในชวง
สองถึงสามอาทิตยแรก ใชแผนผังที่นั่งถายรูปผูเรียนและใหผูเรียนเขยีนชื่อใตภาพ 
  4.2 เรียนรูเก่ียวกับผูเรียนแตละคนและยอมรับขอมูลสวนบุคคลเพ่ิมเติม เชน เกิดที่ไหน 
สนใจที่จะทําอะไรบาง 
  4.3 เต็มใจที่จะบอกขอมูลสวนตวัของผูสอนแกผูเรียน ในชั้นเรียนผูสอนอาจจะพูด
เก่ียวกับประสบการณสวนตวัแตตองใชวิจารณญาณวาจะพูดมากนอยแคไหน 
  4.4 พยายามคนหาสถานการณสวนบุคคลหรือส่ิงที่ขัดขวางความกาวหนาของ การ
เรียน ซึ่งจะรบกวนการเรียนรูของผูเรียนและการเขาชัน้เรียน เชน ตารางงานที่ผิดปกต ิ
 5. ผูสอนตองเตรียมการเสริมแรงทางบวกโดยเฉพาะ ไดแก 
  5.1 ใหเวลาในการแสดงความชื่นชมผูเรยีนที่สามารถทํางานไดดี แตตองระวังไมใหมาก
เกินไปจนขาดความจริงใจ 
  5.2 พูดกับผูเรียนเม่ือมีการขาดสงงาน การขาดเรียนสม่ําเสมอ และการมาสาย 
 6. ผูสอนตองจัดระบบชั้นเรยีนใหเหมาะสมเสมอโดยคํานึงถึงเวลาเรยีนของผูเรียน ไดแก 
  6.1 อยามาสาย การมาสายจะทําใหผูเรียนรูสึกวา การมาตรงเวลาไมใชสิ่งสําคัญสําหรับ
ผูสอน 
  6.2 อยูในชั้นเรียนตลอดเวลาสอน ในบางครั้งผูสอนอาจจะออกจากชั้นเร็วกวาปกตแิต
อยาทําจนเปนนิสัย ผูเรียนอาจจะสรุปไดวา ผูสอนไมเตรียมตวั ไมสนใจในวิชาที่สอนหรือไมคิดวา
เวลาเรียนมีความสําคัญ 
  6.3 สังเกตพฤติกรรมทีข่าดความสนใจ เชน การขยับตัวเนื่องมาจากความเบื่อหนาย 
หรือไออยูเสมอ การมองผูเรียนคนอ่ืนหรือมองหนังสือกอนหมดเวลา รวมทั้งสังเกตลักษณะทาน่ัง 
ทัศนะคตติอการเรียนและการขาดการประสานสายตา 
  6.4 เริ่มเรียนใหตรงเวลาถึงแมวาผูเรียนจะมาไมครบ ถาไมทําเชนน้ีจะทําใหผูที่มาตรง
เวลามีความรูสึกไมดี 
 7. ผูสอนตองสรางบรรยากาศทางกายภาพในหองเรียนใหเหมาะสม 
  7.1 ตรวจสอบอุณหภูมิในหองเรียนวามีความเหมาะสมหรือไม โดยอาจจะสังเกตจาก
ปฏิกิริยาของผูเรียน เชน มวนแขนเสื้อตลอดเวลา 
  7.2 พยายามจัดโตะใหอยูในลักษณะที่สบายๆ 
  7.3 แนใจวาแสงอาทิตยที่สองผานมานหนาตางไมทําใหผูเรียนเกิดปญหาในการมอง
กระดานหรือสมุดบันทึก 
 ภาวนา โนนทนวงศ (2544: 102-115) ไดศึกษาบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขยายโอกาสในกลุมโรงเรียนบูรพาสามัคคี สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบรรยากาศดานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาส ใน
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กลุมโรงเรียนบูรพาสามัคคี สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ใน 2 ดาน คือ 
บรรยากาศดานจิตใจและบรรยากาศดานกายภาพ จากการศึกษาพบวา  
 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ครูนําวิธีการประชาธิปไตย ไปใชในการปกครอง ชั้น
เรียน ครูตองการใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ นักเรียนสวนใหญยังขาดความกระตือรือรนใน
การทํางาน ไมกลาแสดงออก ไมมีสวนรวมในการวางแผนจัดการเรียนรูและการวดัและ  การ
ประเมินผล สวนบรรยากาศดานกายภาพ การจัดกิจกรรมยังไมสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น ครูมีวจัิยในชั้นเรียนนอยมาก การนําส่ิงแวดลอมหรือส่ิงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมาใช
ประกอบการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ สวนดานสิ่งแวดลอม หองเรียนสะอาด สวยงาม มีแสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเทไดดี รวมทั้งมีความเปนระเบียบเรียบรอยดีมาก แตโรงเรียนมีบริเวณสําหรับ
ทํากิจกรรมตางๆ ไมเพียงพอ 
 สําหรับแนวทางการปรับปรุงบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดประชุม 
อบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือใหครูไดพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน และควรสรางขวัญ และกําลังใจ เพ่ือครูจะ
ไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สวนพฤติกรรมของนักเรียน ควรปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทางอารม จิตใจควบคูกับสตปิญญา สวนดานกายภาพ ควรจัด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเนนการสงเสริมใหผูเรียนรูจักการเรียนรูวธิีทีจ่ะเรียน ใชวิธกีารที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
สภาพการณ ควรมีการจัดประชุมอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นสื่อกับหนวยงานที่เก่ียวของ สงเสริม
ใหครูและนักเรียนใชสื่อที่ผลิตขึ้นเองและสื่อที่มีอยูในทองถิ่น และควรจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
เรียนรู ผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง 
 ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ตองให
ผูเรียนไดมีการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะคานิยมใหเปนไปในทศิทางที่พึงประสงค การเรียน  การ
สอนนั้นมีองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมในการเรียนที่ละเอียดออน และมีความสําคัญ เทาเทียม
กันกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงคการเรียน ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกใชสภาพแวดลอมในการเรียน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการสรางสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนการสอนนั้น คือบรรยากาศ
ที่ยกยอง และสงเสริมความสําคัญของผูเรยีน มีความรูสึกรวมสมัย ขจัดชองวางระหวางกันและกัน 
ใหความเปนอิสระ และใชความสามารถของผูเรียนมาเปนประโยชนในการฝกอบรมทาทีและ
พฤติกรรมของผูสอน จะตองแสดงออกวาผูสอนมีความปรารถนาดี ยกยอง และนบัถือสนใจปญหา
ของผูเรียนอยูตลอดเวลา จึงเปนการสรางบรรยากาศ แหงความไววางใจซึ่งกันและกันทั้งนี้จะตอง
คํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนหลัก มากกวาความตองการของผูสอน  
 
 5.4 การบริหารสภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธของบุคคล  
 หมายถึง บรรยากาศ ความสัมพันธระหวางบุคลากรในสถานศึกษาทีอ่ยูรวมกัน ไดแก การ
อยูรวมกันของครูกับบุคลากรในสถานศกึษา ครูกับนกัเรียน และ นักเรียนกับนักเรียน 
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สภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธของบุคคลเปนปจจัยสาํคัญท่ีมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาและการเรียนรูของ ผูเรียน มีแนวคิดดังนี้ (นรา สมประสงค และเสร ีลาช
โรจน. 2549: 84-87) 
 ปฏิสัมพันธระหวางครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษา  
 ครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษา เชน เจาหนาที่ คนงานภารโรง ลูกจาง เปน
สภาพแวดลอมทางจิตสังคมที่มีผลตอบรรยากาศการทาํงานและบรรยากาศการเรยีนการสอนเปน
อยางมาก การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางครูอาจารยอาจแสดงออกในลักษณะของการทํางานเปน 
ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑกติกา  เพ่ือใชในการปฏิบตังิาน มีลักษณะการเปน
ประชาธิปไตย ยกยองชมเชยซ่ึงกันและกันเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว ยิ้มแยม แจมใส เปนมิตรและจริงใจ
ตอกันปฏิบตัติอกันอยางมีสัมมาคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแสดงออกในทางที่ถูกตอง
เหมาะสมกับกาลเทศะ การที่ครูอาจารย  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันดังกลาว จะสงผลตอนักเรียน
นักศึกษาใหเกิดการเรียนรูทางสังคมอยางถูกตองเหมาะสม โดยดูจากครูอาจารยเปนตนแบบ และ
นําไปพัฒนาพฤติกรรม ลักษณะนิสัย ความคิด จิตใจ และอารมณเปน ของตนเองในโอกาสตอไป 
จากความสําคญัของปฏิสัมพันธระหวางครูอาจารยและบุคลากรในสถานศึกษาดังกลาวขางตน 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสงเสริมพัฒนาใหครูอาจารยไดมี ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเชน การใช
กระบวนการกลุม การบริหารแบบมี สวนรวมการสนับสนุนการทํางานเปนทีมและการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่ครูอาจารยจะมีปฏิสัมพันธ  ที่ดีตอกันมากขึ้น  
 นพพงษ บุญจิตราดุล (2534: 30) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางบุคลากรตางๆ ภายใน
โรงเรียนวา ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในโรงเรียนมีความสําคัญมากสงผลตอการทํางานและ
ชื่อเสียงของโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารควรจะสรางและกระทําในสิ่งตอไปน้ี 
 1. สรางความรูสึกใหเปนเสมือนผูรวมงาน 
 2. สรางใหเกิดความจงรักภักดี ความสามัคคีกลมเกลยีว 
 3. การแบงงานสอนและงานพิเศษตางๆ ใหยุติธรรมเสมอภาค 
 4. ปองกันการแบงแยกหรือการแตกแยกเปนกลุมลอยขึ้นในโรงเรยีน 
 5. วางขอบเขตงานและหนาที่การงานใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อะไร 
 6. ใหเกียรติและยอมรับนับถือเห็นความสําคัญของงานซึ่งกันและกัน 
 7. ชวยขจัดปดเปาปญหาทางดานเศรษฐกิจและความเดือนรอนอ่ืนๆ  
 8. ระงับการปฏิบัตทิี่ผิดจรรยาบรรณ 
 9. จัดระบบการสื่อสารที่ดี ใหไดทราบถึงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในโรงเรยีนอยางทั่วถึง 
 10. จัดงานพบปะสังสรรคเปนคร้ังคราวตามโอกาสที่เหมาะสม 
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 ปฏิสัมพันธระหวางครูอาจารยกับนักเรียนนักศึกษา  
 ครูอาจารยเปนผูที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาของนักเรียนนักศึกษาในทกุๆ ดาน ปฏิสัมพันธที่
ดีระหวางครูอาจารยกับ นักเรียนนักศึกษาจะชวยสงเสริมการเรียนรู สรางแรงจูงใจและเกิด
บรรยากาศทีดี่ในการเรียน การสอน เชน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม ตอบคําถามและรวม
กิจกรรมการเรียนการสอน  ใหมาก บรรยากาศการเรยีนรูก็จะมีแตความนาสนใจ สนุก อยากรูอยาก
เห็นและกระตอืรือรนเพราะนักเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหว มีโอกาสไดใชความคิดของตนเอง มี
โอกาสไดลงมือทํา ไดแสดงความสามารถ มีผลทําใหเกิดความไววางใจ ใหความสนใจตอการเรียน
การสอนหรือกิจกรรมที่ครูมอบหมาย เกิดความเปนกันเองและมองครูอยางเปนมิตรคอยใหความ
ชวยเหลือแนะนํามากกวามองครูวาเปนผูใหญที่ทรงอํานาจ เปนตน  
 ทรรศนะของตัวแทนเยาวชน ในที่ประชุมนานาชาต ิคร้ังที่ 5 ระหวาง 13 – 15 ธันวาคม 
2542 ไดใหทรรศนะเก่ียวกบัปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนวา ครูที่นักเรียนตองการคือ ครูใจดี มี
บุคลิกภาพดี เปนกันเอง ใกลชิดกับนักเรยีน ทันสมัย ไมทําใหนักเรียนไดเบื่อหนาย เขาใจนักเรยีน
และดูแลนักเรยีนเปนอยางดี มีความรูอยางแทจริง รักการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาอยางแจมแจงซ่ึงสอดคลองสํานักทดสอบทางการศึกษา (กรมวิชาการ. 2540: 
13 - 14) กลาวถึงคุณลักษณะและปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนมีดังนี้ 
 1. ครูยิ้มแยมแจมใส จะทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนราเริง แจมใส นักเรียนเรียนดวยความ
สบายใจ ครูที่มีสีหนาเฉยเมย เครงขรึม บรรยากาศในหองเรียนจะเตม็ไปดวยความเครียด นักเรียน
รูสึกอึดอัดไมกลาซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น  
 2. ครูที่มีทาทาง กระตือรือรน กระฉับกระเฉง จะทําใหนักเรียนรูสึกกระปร้ีกระเปรา มี
ชีวติชีวา ถาครูมีความเชื่องชา นักเรียนจะรูสึกเนือย เบื่อหนาย ครูแสดงอาการฉุนเฉียวหงุดหงิด
นักเรียนจะเรยีนดวยความไมสบายใจ  
 3. ครูที่ใชน้ําเสียงและคําพูดที่นุมนวล ออนหวาน แสดงความเปนมิตร มีการเนนหนักเบามี
จังหวะนักเรียนจะสนใจฟงมากกวาครูทีพู่ดราบเรียบ หรือพูดจาดุดัน ใชคําพูดเยาะเยยเสียดส ี 
 4. การควบคมุอารมณและการมีอารมณขันของครู จะชวยใหบรรยากาศของชั้นเรยีน  ไม
ตึงเครียด มีการใหอภัย เม่ือนักเรียนทําผิดโดยไมตั้งใจ หรือรูเทาไมถึงการณ อารมณขันของครูจะ
กอใหเกิดความรูสึกเปนมิตร เปนกันเอง  
 5. การแสดงบทบาทของครใูนฐานะผูนําในชั้นเรียน ถาครูแสดงบทบาทผูนาํแบบเผด็จการ
นักเรียนจะไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น บรรยากาศมักเครงเครียด อึดอัด ถาครูเปนผูนําแบบตาม
สบายมุงสอนใหสําเร็จตามหลักสูตรแตเพียงอยางเดียว นักเรียนทําอะไรไดตามใจชอบ จะทําให ไมมี
ระเบียบวินัยเทาที่ควร นักเรียนที่ตั้งใจเรยีนหรือมีความมุงหวังในความสําเร็จ จะเกิดความ เบื่อ
หนาย ครูที่มีลักษณะเปนผูนําแบบประชาธิปไตย จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
กลาซักถามสิง่ที่ยังไมเขาใจมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น เกิดความรูสกึวาตน มี
ความสําคัญและเรียนดวยความสบายใจ  
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 6. เจตคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความคิดและการแสดงพฤติกรรมของคน ครูที่มี เจตคตทิี่ดี
ตอการสอน จะมองการสอนเปนเรื่องสนุก มีการเตรียมการสอนอยางดี มีเทคนิควธิกีารสอน
เหมาะสมกับนักเรียน ไมแสดงอาการเบื่อหนายเม่ือนักเรียนซักถาม ครูที่มีเจตคติที่ดีตอนักเรยีน  จะ
ใหความรักและความสําคัญแกนักเรียนเทาเทียมกัน  
 
 ปฏิสัมพันธระหวางนักเรยีนนักศึกษากับนักเรียนนักศกึษา  
 นอกจากพอแมและครูอาจารยแลวสิ่งแวดลอมตอมาที่มีความสําคัญตอการสรางเจตคต ิ
คานิยม และพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียน คือ เพ่ือนโดยเฉพาะใน วัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณสังคม นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพือ่น
และครูอาจารย จะมีความรักและ เขาใจเพ่ือน จะชอบโรงเรียนและเรยีนอยางมีความสุข มีความคิด
สรางสรรค พรอมที่จะเรียนรู  เพื่อพัฒนาตนเองตามศกัยภาพ การมีเพ่ือนและมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน
จะชวยเสริมสรางสุขภาพจิตไดดี การมีเพ่ือนสนิทถึงขัน้รูสึกไววางใจสามารถปรึกษาหารือระบาย
ความคับแคนใจได จะทําใหไมรูสึกโดดเด่ียว อางวาง เกิดความรูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับและมี
สังคมของตน การมีเพ่ือนของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามักจะเกิดจากการเรียนอยูในชั้น
เดียวกัน การอยูในกลุมเดียวกัน ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธทดีีตอกันและจะคบ
กันเปนเพื่อนรวมกลุมหรือเพ่ือนสนิท ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึงควรสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษา
ไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม เปนตน 
สถานศึกษาเปนองคกรที่การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ องคกรกับบุคคลเปนสิ่งที่ตองอยูควบคู
กัน และตางก็เปนตวับงชี้ซึง่กันและกัน กลาวคือ ถาองคกรมีความกาวหนาก็แสดงใหเห็นถึงลักษณะ
ของบุคคลในองคกรน้ันที่มีคุณภาพ ในทํานองเดียวกัน ถาบุคลากรในองคกรเปนบุคลากรที่ดี มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จะมีผลใหองคกรเปนปกแผน ม่ันคง พัฒนาและบรรลุเปาหมายของ
องคกร พฤตกิรรมของบุคคลในองคกรเปนปฏิกิริยารวมของการแสดงออก เพ่ือใหเปนไปตามความ
คาดหวังและบุคลิกลักษณะของตัวเอง และสิ่งที่ชักจูงใหบุคคลแตละตําแหนงปฏิบตัิภารกิจในองคกร
จะมีที่มาจากสองทาง คือทางแรก เปนเรื่องขององคกร ทางที่สอง เปนเรื่องลักษณะเฉพาะของบคุคล
ที่แตละคนจะแสดงออกตามความตองการ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ เม่ือบุคคลมาอยูรวมกันยอมมี
พฤติกรรมตางๆ ที่มีความคลายคลึงกันและแตกตางกัน อีกทั้งพฤติกรรมดังกลาวจะมีผลหรือมี
ปฏิสัมพันธตอกัน ดวยเหตนุี้จึงอาจกอใหเกิดปญหาตางๆในองคกรได และปญหาที่เกิดขึ้นไม
เพียงแตจะมีผลกับผูบริหารเทาน้ัน แตจะมีผลตอบุคคลอ่ืนๆ ดวย ในสถานศึกษาก็เชนกันพฤติกรรม
ของบุคคลแตละคนก็จะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ ดวยไมวาจะเปน ครู อาจารย นักเรียน
นักศึกษา หรือผูเก่ียวของกต็าม ผูบริหารจึงควรทําความเขาใจในพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ ของ
บุคคล เพ่ือนําไปสูการบริหารสภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธของบุคคล ที่มีประสิทธภิาพตอไป 
การทํางานขององคกร บุคลากรตองปฏิบตัิงานกันเปนกลุมไมมีใครทํางานเพียงลาํพัง สําหรับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนรวมงานจึงเปนผูที่มีบทบาทและสงผลถึงการปฏิบัตงิานได  
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 เริงชัย หม่ืนชนะ (2535: 86) กลาวถึงหลกัในการสรางมนุษยสัมพันธในการทํางานไวดังนี้ 
 1. พยายามเขาหากอน ใหเห็นวาเขาเปนคนสําคัญ 
 2. มีความจริงใจตอผูอ่ืน 
 3. หลีกเลี่ยงการนินทา 
 4. อยาซัดทอดความผิดใหกับคนอื่น 
 5. ยกยองสรรเสริญตามโอกาสดวยความจริงใจ 
 6. รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 
 7. หลีกเลี่ยงการทํางานเหนือเพ่ือน 
 8. ใหความเสมอตนเสมอตนเสมอปลาย 
 9. มีความใจกวางรูจักคําวา “ให” 
 10.หลีกเลี่ยงการขอรองหยุมหยิม 
 11.พบปะสังสรรคกับเพื่อนตามโอกาสอันควร 
 พูลสุข สังขรุง (2543: 143 - 144) ไดกลาวถึงการผูกสัมพันธกับผูรวมงานไดดังนี้ 
 1. มีความจริงใจตอเพ่ือนทั้งตอหนาและลบัหลัง 
 2. ใหความชวยเหลือรวมมือในงาน 
 3. ไมซัดทอดความผิดใหเพ่ือนรวมงาน 
 4. ยอมรับในศักด์ิศรีและใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน 
 5. ใหความสนใจในตวัเพ่ือนอยางจริงใจ 
 6. ยอมรับในความเปนเชนนั้นของเพ่ือน 
 7. เขาใจเพ่ือนและไวตอความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน 
 8. มีความเสมอตนเสมอปลายในการทํางานในองคกร 
 9. สนใจในสิ่งที่เพ่ือนพูด 
 10. ยิ้มแยมและมีอารมณขันตามควรแกกาลเทศะ 
 11. มีมารยาทตอเพ่ือนในการติดตอส่ือสาร 
 12. ใหความรกัความนับถือในความคิด 
 13. มีคุณธรรมในการติดตอสัมพันธกับเพื่อน 
 14. มีความซื่อสัตยตอเพ่ือน 
 รังสิมา บุญชยั (2541: 48-49) กลาววา การเสริมสรางความสัมพันธอันดี กับเพื่อนรวมงาน 
เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข การสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  จึงควร
ปฏิบัต ิดังนี้ 
 1. การเขาหาทักทายเพ่ือนกอน เพ่ือสรางความสัมพันธเปนมิตร ใหความเปนกันเองให
ความสําคัญและยกยองเขา 
 2. มีความจริงใจตอเพ่ือน 
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 3. หลีกเลี่ยงการนินทา 
 4. อยาซัดทอดความผิดใหแกเพ่ือน 
 วาริน แซตัน (2543: 34) กลาวถึงการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือน จะเห็นไดจาก
การแสดงออกในลักษณะรักใครกลมเกลียว ชวยเหลือเกื้อกูล ปราศจากความขัดแยง เอ้ืออารีตอกัน 
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกิจกรรมของเพ่ือนดวยความเต็มใจเสมอ 
 จากการศึกษาถึงดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน สรุปไดวาความสัมพันธเพ่ือน
รวมงาน หมายถึงการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน สรางบรรยากาศทีดี่ในการทํางาน 
เชน การชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีความเอ้ืออารีตอกันและกัน การใหเกียรติซึ่งกันและกัน การไมมี
ความขัดแยง การมีความรักใครสามัคค ีไมมีการซัดทอดความผิด ใหความรวมทํากิจกรรมของเพื่อน
ดวยความเต็มใจและยินดีเสมอ สงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคเปนไปอยางมีความสุข 
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนผลรวมของการปฏิบัต ิความประพฤติระหวางบุคคล ซึ่งเกิดจากการ
ที่บุคคลไดรวมกัน ทํากิจกรรมและมีสวนรวมในดานการติดตอส่ือความหมาย ความรวมมือ การ
เปลี่ยนแปลงการแกปญหาและการจูงใจซึ่งกันและกัน (เฮนรี่และบอย (วิเชียร กระพ้ีแดง. 2543: 42; 
อางอิงจาก Henry; & Boye. n.d.) แนวคดิเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคล มีดังนี้ 
 การปฏิสัมพันธระหวางบคุคล (Interpersonal Interaction) เปนผลขององคประกอบของ
บุคคลที่มีตอกัน 3 ประการ คือ 
 1.  คุณลักษณะสวนบุคคล ซึ่งจะประกอบดวย 
  1.1 เปาหมายและความตองการของบุคคลน้ัน เชน ความตองการความสุข ความรกั
ชื่อเสียงเกียรติยศและความสําเร็จในชีวติ เปนตน 
  1.2 ความเชื่อและศรทัธาระเบียบประเพณีที่บุคคลน้ันยึดถือ 
  1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของบุคคลน้ัน 
  1.4 คานิยมที่บุคคลน้ันยึดถอื 
 2.  ความนึกคิดเก่ียวกับตน เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงประสบการณของบคุคลที่แตกตางจาก
บุคคลอ่ืนๆ 
 3.  ตัวกําหนดอ่ืนที่จูงใจใหคนกระทําพฤติกรรม ไดแก ความตองการมีสวนเปนเจาของ
ความตองการเปนสมาชิกรวมกัน ที่ทําใหบุคคลเขาหากัน 
 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีสามมิติของความสัมพันธ ระหวางบุคคล (FIROFoundarnental 
Interpersonal Relation Orientation) เปนแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคล  ซึ่ง
ประกอบดวย 3 มิติ คือ William C.l Schultz (อางถึง วิเชียร กระพ้ีแดง. 2543: 43) 
 1. การรวมกลุม (Inclusion) เปนความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธและสังสรรคกับบุคคลอ่ืน 
 2. การควบคมุใกลชิด (Control) เปนความตองการที่จะคงไวซึ่งความพึงพอใจซึ่งกันและกัน 
โดยการสรางสัมพันธกับบคุคลอ่ืนดวยความเคารพในหนาที่ และสทิธิของเรา 
 3. ความรักใครผูกพัน (Affection) เปนความตองการดานความรักใครและพึงพอใจซึ่งกัน
และกันเ ม่ือเกิดกลุมขึ้น การเขามารวมกันจะเกิดขึ้น บุคคลจะผูกพันกับสมาชิกในกลุม การเขามามี 



 55 

สวนรวม ทําใหเกิดความควบคุมใกลชิดและเกิดความรับผิดชอบในอาํนาจหนาทีข่องแตละคน  สมาชิก
จะพยายามสรางสถานการณที่จะไปสูความรักใครในกลุม เพ่ือใหเกิดสภาพที่จะอยูรวมกันได 
 
 การสรางความสัมพันธระหวางผูบงัคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
 ผูที่เปนหัวหนางาน ควรจะไดมีความสามารถในการทํางาน และมีหนาที่บทบาทที่จะสราง 
ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ดังนี้ (วิเชียร กระพ้ีแดง. 2543: 44) 
 1. การทํางานมีลักษณะของประชาธิปไตย 
 2. ใหอิสระในการคิดแกปญหาแกผูรวมงาน 
 3. ใหผูรวมงานเกิดความศรทัธากับงานทีท่ํา 
 4. ใหรูถึงจุดมุงหมายของงานและจุดมุงหมายขององคการ 
 5. ความสําเร็จของงานเปนของทุกคน 
 6. สรางความสัมพันธใหผูรวมงานเกิดความรักความผูกพัน และศรทัธาตอหนวยงาน 
 7. มอบหมายงานที่เขาพอใจสนใจและอยากทํา 
 8. ใหมีการแบงปนผลประโยชนรวมกัน 
 9. ใหมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุม 
 10. การทํางานควรมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 
 11. ใหเขามีความรูสึกรับผดิชอบและรักษาผลประโยชนของหมูคณะ 
 12. สงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในหนาที่การงาน 
 หลักธรรมในพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกตใช ในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ให หลักธรรมที่นํามาใชมี 3 หมวด คือ ฆราวาสธรรม 4 สังควัตถ ุ4 และพรหมวิหาร 4 ดัง
รายละเอียดดังนี้ (วิเชียร กระพ้ีแดง. 2543: 45-47) 
 1. ฆราวาสธรรม 4 ประกอบดวย สัจจะ ทมะ ขันต ิและจาคะ 
 2. สังคหวัตถ ุ4 ประกอบดวย ทาน ปยะวาจา อัตถจริยาและสมานตตา เปนหมวดธรรมที่
สรางไมตรีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูอ่ืนไวได 
 3. พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมที่ปฏิบตัขิองผูที่เปนผูใหญ ประกอบดวย เมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา 
 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การสงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคลากรในสถานศึกษา 
ควรสรางความสัมพันธระหวางผูบังคับบญัชาและผูใตบังคับบญัชาในการทํางานที่มีลักษณะเปน
ประชาธิปไตย ใหอิสระในการคิดแกปญหาแกผูรวมงาน ใหผูรวมงานเกิดความศรัทธากับงานที่ทาํ 
การทํางานควรมีการประชุมปรึกษาหารือ ความสําเร็จของงานเปนของทุกคน รูถึงจุดมุงหมาย  ของ
งาน สรางความสัมพันธใหผูรวมงานเกิดความรัก ความผูกพันและศรทัธาตอหนวยงาน ตลอดจนมี
การแบงผลประโยชนรวมกนั 
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6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จุฑารัตน ทองทิพย (2549: 91-92) ไดศกึษาเรื่อง การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในดานกายภาพ ดานการเรียนการสอน ดานการจัด
กิจกรรมนักเรียน ดานสัมพันธภาพกลุมเพ่ือน และดานการใหบริการตามความคดิเห็นของอาจารย
และนักเรียนเตรียมทหาร สรุปไดดังนี้ 
 1. การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ตามความ 
คิดเห็นของอาจารย เม่ือพิจารณาอาจารยทุกระดับชั้นยศ และจําแนกตามระดับชั้นยศ คือ กลุม 
ร.ต. - ร.อ. และกลุม พ.ต. ขึ้นไป พบวาโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา 
เปนรายดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน 
 2. การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารตาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารทกุชั้นป และเม่ือพิจารณาจําแนกตามระดับชั้นปของนักเรียน
เตรียมทหารคอื ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 และชัน้ปที ่3 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
 โกวิทย มัชฌิมา (2550: 81-86) ไดศึกษาเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสนิธุ เขต 2 โดยศึกษา 3 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบริหาร
จัดการ ดานกายภาพ ผลการศึกษาสรุปไดวา 
 1. การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาฬสินธุ 
เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานวิชาการ 
ดานการบริหารจัดการ ดานกายภาพ ตามลําดับ 
  1.1 เม่ือพิจารณาสถานภาพพบวา ทั้งผูบริหาร และครมีูความคิดเห็นตอการจัด
สภาพแวดลอมของสถานศกึษา ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 มีการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน
อยูในระดับมาก 
 2.  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอระดับการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาโดยรวม
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา สภาพแวดลอมดานการบริหารแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานกายภาพและดานวิชาการไมแตกตางกัน 
 3.  การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสนิธุ 
เขต 2 พบวาสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสถานศกึษา
ขนาดใหญมีการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษามากกวาสถานศกึษาขนาดเลก็ 
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 สมัคร สาริก (2551: 83-90) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยศึกษา 3 ดาน คือ
สภาพแวดลอมดานพฤติกรรมการสอน สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมดาน
การบริหาร จากการศึกษาพบวา 
 1.  ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 5 โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพแวดลอมดานพฤติกรรมการสอน 
รองลงมาคือ สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมดานการบริหาร 
 2.  ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุก
ดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน 
 4.  ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยภาพรวม
แตกตางกัน 
 เนาวรัตน ขจร (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สภาพแวดลอมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากการศึกษาพบวา สภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ในภาพรวมและราย
ดานทั้ง 3 ดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จําแนกตามสถานที่ตั้ง ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในภาพรวมและรายดาน ดาน
การบริหาร และวชิาการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ สวนดานกายภาพแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ชลอ ไกรทอง (2547: บทคดัยอ) ไดศึกษาเรื่อง ทรรศนะของครูตอการจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการบริหารจัดการ กลุมตัวอยางคอื
ครูผูสอนในโรงเรียน สงักัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ปการศึกษา 2545 จํานวน 190 คน ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีทรรศนะตอการจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนประถมศึกษาในระดับมาก เม่ือแยกเปนรายดาน สภาพแวดลอมทางวชิาการ และ
สภาพแวดลอมทางดานการบริหารการจัดการครูเห็นดวยในระดับมาก สวนสภาพแวดลอมดาน
กายภาพ ครูเห็นดวยในระดับปานกลาง 
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  จํารัส พิมพา (2547: 80-84) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสกลนคร 6 ดาน คือ ดานความปลอดภัย ดานภูมิทัศน 
ดานอาคารสถานที่  ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานปฏิสัมพันธของบุคคล
ผลการวิจัยพบวา  
 1.  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร โดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก   
 2.  เปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร จําแนกตามขนาดของสถานศกึษา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติ ไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความปลอดภัย ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการ
สอน และดานปฎิสัมพันธของบุคคลมีการปฏิบัตทิี่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 สวน
ดานภูมิทัศนและดานอาคารสถานที ่มีการปฏิบัตทิี่ไมแตกตางกัน 

 บรรหาร เทียมเมฆ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบวา สภาพแวดลอมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานกายภาพ สภาพแวดลอมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานการบริหาร และดานวิชาการมีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง ผลการเปรียบเทยีบสภาพแวดลอมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานที่ตั้งของ
โรงเรียน พบวา ดานกายภาพ ดานการบริหาร และดานวิชาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ(p<.05) โดยโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลจัดสภาพแวดลอมไดเหมาะสมกวาโรงเรียนทีต่ั้ง
นอกเขตเทศบาล 
 ระพีพรรณ ธรรมวงศ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ผลการวิจัย
พบวาสภาพแวดลอมในการทํางานของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานบรรยากาศในการทํางาน สวัสดิการและประโยชน
เก้ือกูล คุณลกัษณะของผูบงัคับบัญชา ดานความพรอมทางปจจัย สภาพแวดลอมในการทํางานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว จําแนก
ตามขนาดโรงเรียนพบวา โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวม แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานความพรอมทางปจจัยและดานสวัสดิการและผลประโยชน
เก้ือกูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกวาโรงเรียนขนาดปานกลาง  เม่ือจําแนกตามหมวดวิชาพบวา หมวดวชิาที่แตกตางกัน   
มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 คําจันทร อัปการัตน (2542: 77 -79) ไดทําการวิจัยเรือ่งบทบาทของผูบริหารในการจัด
สิ่งแวดลอมทีส่นับสนุนตอการปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขต 9 
โดยแบงเปน 3 ดานคือ ดานกายภาพ ดานวิชาการ และดานบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบวา ความ
คิดเห็นของผูบริหารเก่ียวกบับทบาทของที่ปฏิบตัิจริงในการจัดส่ิงแวดลอมของผูบริหารที่สนับสนุน
ตอการปฏิบตังิานของครูผูสอน โดยรวมทั้งสามดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
ความคิดเห็นของผูบริหารเก่ียวกับบทบาทที่พึงประสงคในการจัดส่ิงแวดลอมของ ผูบริหารที่
สนับสนุนตอการปฏิบัติงานของครูผูสอนโดยรวมทั้งสามดานพบวา มีความคิดเห็นอยู  ในระดับ   
มากที่สุด ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาททีป่ฏิบัติจริงในการจัดส่ิงแวดลอม ของผูบริหาร
ที่สนับสนุนตอการปฏิบัติงานของครูผูสอนโดยรามทั้ง 3 ดาน พบวา มีความคิดเห็น อยูในระดับ    
ปานกลาง ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทที่พึงประสงคในการจัดส่ิงแวดลอมของผูบริหาร
ที่สนับสนุนตอการปฏิบัติงานของครูผูสอนโดยรวมทั้งสามดาน พบวา มีความคดิเห็นอยูในระดับ  
มากที่สุด ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาททีปฏบิัตจิริงใน
การจัดส่ิงแวดลอมของผูบริหารที่สนับสนนุการปฏิบัติงานของครูผูสอนโดยรวมทั้งสามดานแตกตาง
กันโดยมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ .05  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
เก่ียวกับบทบาทที ่พึงประสงคในการจัดส่ิงแวดลอมของผูบริหารที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอนโดยรวมทั้งสามดานแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.05 และผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบตัิจริงและบทบาททีพึ่งประสงคใน  
การจัดส่ิงแวดลอมของผูบริหารที่สนับสนนุการปฏิบัติงานของครูผูสอนโดยรวมทั้ง 3 ดานแตกตาง
กันโดยมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ .05 
 อําพัน อองเอ่ียม (2541: 134) ไดศึกษาทัศนะของผูบริหาร อาจารยและนักศึกษาที่มีตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลยัศรีปทุมใน 6 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารดานการ
ใหบริการ ดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดานสังคมกลุมเพ่ือน และดานอาคารสถานที่ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารอาจารยที่มีระดับการศึกษา และประสบการณการทาํงานตางกันมีทัศนะตอ
สภาพแวดลอมโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน นักศึกษาทีศ่กึษาในคณะตางกัน มีทัศนะ  
ตอสภาพแวดลอมโดยรวม และในแตละดานแตกตางกัน 
 ประสงค วงศาโรจน (2541: 88) ไดศึกษาทัศนะของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาตอ
สภาพแวดลอมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครใน 6 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานบริหาร ดาน
การเรียนการสอน ดานการใหบริการนักศึกษา ดานสังคมในกลุมเพ่ือน และดานกิจกรรมนักศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษามีทศันะตอสภาพแวดลอมโดยรวมและในแตละ
ดานมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
 เจริญ งานไว (2538: 106 – 112) ไดศึกษาไดศึกษาการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  
 1. ศึกษาสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมทางกายสภาพ ดานวิชาการ ดานบริหาร 
จัดการในโรงเรียน  
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 2.  ศึกษาผลกระทบของการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  
 3. ศึกษาผลกระทบของการจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนทีมี่ตอครูและนกัเรียน  
 4. ศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 ผลการวิจัยพบวา การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ขอนแกนไดดําเนินการ 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานวิชาการ และดานการบริหารจัดการ ความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารยมีการจัดการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ปญหาทีเ่กิด
จากการจัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมมีปญหาในระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน ผูบริหารโรงเรียน ครู 
อาจารย และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยูใน  ระดับ
มาก 
 
 6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 คัมปสชาโน (Campisano. 1992: 65-66). ไดศึกษาจากตัวแบบเชิงทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
ผลกระทบของสิ่งแวดลอมของที่ทํางานในโรงเรียนมัธยมสอนศาสนา ที่มหาวิทยาลัยแหงรัฐ อริโซนา 
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางตัวแบบเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัผลกระทบของสิ่งแวดลอมของ ที่ทํางานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวาถาโรงเรียนตองการบรรลสุิ่งตอไปน้ี ไดแก ประสิทธิผลของ
องคการ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียนการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับครู และครูทีต่ัง้ใจทํางาน ดังนั้นครูใหญตองจัดส่ิงแวดลอมให  เอ้ือตอการเสริมสราง
ความคิดริเริ่ม ลดการกําหนดงานที่จะกอใหเกิดความกํากวมในบทบาทหนาที่และการขัดแยงในการ
ทํางานควรใหความสมดุลระหวางระบบราชการกับความอิสระในวิชาชีพครูครูใหญตองเลือกครูใหมที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของโรงเรียน 
 คีใจ (Kijai. 1987: 38). ที่ไดศึกษาคุณลกัษณะของสถานศึกษาทีป่ระสบความสําเร็จ 
จากปจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ไดแก บรรยากาศของสถานศึกษา ภาพพจนของสถานศึกษา      
ความเปนผูนาํทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จของสถานศึกษาสูงกวาปจจัย
ดานอ่ืนๆ  
 ลันท (Lundt. 1989: 1740). ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของแนวคิดตอตนเอง ลักษณะทาง
บานและสภาพแวดลอมของโรงเรียนในเมืองมอนทานาตะวันตกตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพบวา
ลักษณะทางบานและสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีความสําคัญเทาๆ กันตอผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 
เม่ือใดที่มีการคาดการณผลสัมฤทธิท์างการศึกษาเม่ือน้ันสภาพแวดลอมของโรงเรียน มีผลถึง 55% 
ในขณะทีล่ักษณะทางบานมีผล 45% นอกเหนือจากอิทธิพลโดยตรงเหลาน้ีแลว ยังมีอิทธิพลทางออม 
ซึ่งไดแก โครงสรางทางครอบครัว ระดับการศึกษาของผูปกครอง การเลี้ยงดู การทุมเทใหไดเกรดที่
ดี เวลาที่ใชในการทําการบาน การแบงชั้นเรียน การคาดหวังของครู ความพอใจของครูที่มีตองาน
สภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียนและการรวมกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนวิจัยยังได



 61 

พบวา การวัดความศรทัธาตนเองที่เจาะจง และการใฝศึกษา ยังเปนตัวบงชี้ในเรื่องของแนวคิดตอ
ตนเองไดดีกวาคําถามทั่วไปในเรื่องของความศรทัธาตนเองอีกดวย 
 อาเดรันมู (Aderunmu. 1987: 4609-A)  ไดวิเคราะหการรับรูของครแูละผูบริหารโรงเรียน
เก่ียวกับบรรยากาศของโรงเรียนมัธยม ในลากอสสเตท ประเทศไนจีเรีย โดยใชแบบสอบถาม วดั
บรรยากาศของโรงเรียนมัธยม (SSOCQ) ผลการศึกษาพบวา ขวัญและกําลังใจของครูมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการควบคุมครู และการสรางขวัญกําลังใจของผูบริหารที่ใหแกครู
พบวา ในโรงเรียนที่มีบรรยากาศของโรงเรียนเปนแบบซึมเซา ขวัญและกําลังใจอยูในระดับต่ํา 
ความสัมพันธระหวางครูดวยกันมีลักษณะตางคนตางอยู นอกจากนั้นบรรยากาศของโรงเรียนแบบ
ซึมเซายังสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ตกต่ําของนักเรียนอีกดวย 
 ไวล (Wile. 1983: 51-52) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่ทําใหครูในโรงเรยีนสามารถปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหครูรักโรงเรียนและสามารถปฏิบัต ิ 
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมีอยู 6 ประการ คือ การมีสถานที่ที่สะดวกสบาย มีความสวยงามและมี
ชีวติชีวา การมีอุปกรณเคร่ืองมือในการใชงานอยางเพียงพอ การมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียน การมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธใหกับหมูคณะ การมีอิสระในการเลือกวธิี การ
ทํางาน 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับการจัด
สภาพแวดลอมของสถานศกึษาทั้ง 4 ดาน คือดานกายภาพ ดานการเรียนการสอน ดานการบริหาร
และการปฏบิตัิงาน ดานปฏิสัมพันธบุคคล แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมมีอิทธพิลตอชวีิตความ
เปนอยู และมีความสําคัญตอการพัฒนาสติปญญา ความรู ความคิด ทัศนคติคุณธรรม และจริยธรรม
ของนักเรียน สภาพแวดลอมของสถานศกึษาที่ดียอมมีสวนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความพอใจ
และศึกษาในสถาบันน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดคํานึงถึงประโยชนและความสําคัญของเร่ือง
นี้ จึงทําการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ทั้งน้ี เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาไปใช
เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี ใชระเบียบวธิีวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) 
ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 5 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 497 คน  แยกเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 40 คน  
ครูสายปฏิบตักิารสอนจํานวน 457 คน  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสห
วิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 40 คน ครูสายปฏิบตัิการสอนจํานวน 237 คน ไดมาจากการเทียบ
ขนาดตารางจํานวนตวัอยางและจํานวนประชากรของเครจซี่ มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, 
อางถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549: 119)  จากน้ันเทียบสัดสวนเทียบสัดสวนตามจาํนวนครู  แตละ
โรงเรียน แลวจึงสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยเทียบตามสัดสวนครูแตละโรงเรียน 
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ตาราง 5 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร กลุมตวัอยาง 
ที ่ โรงเรียน หัวหนา

กลุมสาระ 
ครู 

หัวหนา   
กลุมสาระ 

ครู 

1 โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 8 139 8 72 
2 โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒ 8 72 8 37 
3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 8 90 8 47 
4 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 8 83 8 43 
5 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) 8 73 8 38 

รวม 40 457 40 237 

 
 การตอบกลบัของแบบสอบถามสวนใหญจะตอบกลบันอยกวารอยละ 60 ผูวิจัยจึงจัดสง
แบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ และไดรบักลับมา 237 ฉบับ คิดเปนรอยละ 59.25 จึงนํามาใช  เปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้  
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี แบง
ออกเปน 3 ตอน ไดแก  
 ตอนที ่1  สอบถามเก่ียวกับขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที ่2  สอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกบัการบริหารสภาพแวดลอมการบริหาร
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี  ใน 4 ดาน  ไดแก 
ดานกายภาพ ดานการบริหารและการปฏบิัติงาน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดาน
การปฏิสัมพันธของบุคคล  ซึ่งแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) 5 
ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือหาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวทิยาเขตวิภาวดี  ใน 4 ดาน  
ไดแก ดานกายภาพ ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ดานการปฏิสมัพันธของบุคคล   
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วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
 ในการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
 1.  ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอมสถานศึกษา จากเอกสาร ตําราและงานวิจัย
ที่เก่ียวของ  
 2.  สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวจัิยใหครอบคลุมเก่ียวกบัการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี ใน 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ  ดานการ
บริหารและการปฏิบัติงาน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการปฏิสัมพันธของบุคคล   
 3.  นําแบบสอบถามและแบบสมัภาษณที่สรางเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรกึษาสาร
นิพนธแกไขขอบกพรองในดานภาษาและความถูกตองในดานเน้ือหา 
 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแนะนําแลวไปเสนอ
ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เกณฑการคัดเลือกผูเชีย่วชาญ คือ เชี่ยวชาญดานการวิจัย จํานวน 2 
คน เชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา จํานวน 2 คน เชี่ยวชาญทางดานภาษา จํานวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
 5.  วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง < 0.5 ขึ้นไป โดยขอคําถามมีจํานวน 40 ขอ มีจํานวน 35 ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป สวนอีก 5 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง < 0.5 ผูวจัิยไดนําไปปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 6.  แบบสอบถามที่ปรับปรุง แลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
50 คน ของโรงเรียนในสหวทิยาเขตวิภาวดี  แลวนํามาวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อม่ันดาน
กายภาพ เทากับ 0.91  ดานการบริหารและการปฏบิัตงิาน เทากับ 0.95 ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เทากับ 0.93  และดานการปฏิสัมพันธของบุคคล เทากับ 0.94 
 7.  ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง แลวจัดพิมพใชเปนแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ เพ่ือไป
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแจงไปโรงเรียนในสห
วิทยาเขตวิภาวดี  เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตวัอยางโรงเรียนในสังกัด  
 2.  ผูวิจัยนําหนังสือที่ไดรับอนุญาตแลว สงไปถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในโรงเรียน  
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 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปพบผูบริหารโรงเรียนดวยตนเองและขอความรวมมือจากครูใน 
การตอบแบบสอบถาม  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  จํานวน 72 ฉบับ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒  
จํานวน 37 ฉบับ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  จํานวน 47 ฉบับ โรงเรียนดอนเมือง จา
ตุรจินดา จํานวน 43 ฉบับ  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) จํานวน 38 ฉบับ และนัดวันมารบั
แบบสอบถามคืน  
 4.  ผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยตรวจสอบความถูกตองของการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณที่สุด และนําแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 237 
ฉบับ มาวิเคราะหขอมูล 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS มี
ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  ขอมูลตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามใชสถติิรอยละ (Percentage) 
และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2.  ขอมูลตอนที ่2  การศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี  วิเคราะหขอมูลโดยใชคะแนนเฉลีย่ (Mean) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2536: 86) 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  มากที่สุด 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  มาก 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  ปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  นอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  นอยที่สุด 
 3.  ขอมูลตอนที ่3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดโดยการจัดกลุมของ
ขอมูลที่มีลักษณะในทิศทางเดียวกันมาประมวลและวเิคราะหผล เพ่ือสรุปปญหา ขอเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสห วทิยา
เขตวิภาวดี 
 
สถิติที่ใชในการการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1 รอยละ (Percentage) 
  1.2 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  1.3  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 2.  สถิติทีใ่ชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  คาดัชนีความสอดคลอง (Item – objective Congruence: IOC) เพ่ือหาคา  
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
  2.2  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 
Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)  
 3.  สถิติในการตรวจสอบสมมตฐิาน 
  3.1 สมมติฐานขอที่ 1  ใชสถิติ  t-test  
  3.2 สมมติฐานขอที่ 2  ใชสถิติ  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ 
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 X   แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง 
 S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาความแตกตางของคาเฉลี่ยจากการแจกแจงแบบ t 
 df  แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละคา (Mean Squares) 
 F   แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา F – Distribution 
 *   แทน คาระดับนัยสาํคัญทางสถติทิี่ .05 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบั 
ตําแหนงและกลุมสาระการเรียนรู 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ
คิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบัติการสอน  ของโรงเรียนสหวิทยาเขต
วิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสาย
ปฏิบัติการสอน ตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขต
วิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ตอนที่ 4 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัตําแหนง
และกลุมสาระการเรียนรูผลการวิเคราะหปรากฏในตาราง6 
 

ตาราง 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามในโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี 
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามตําแหนงและกลุมสาระการเรียนรู 

 
 จากตาราง 6 แสดงวากลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามเปนในโรงเรียนสหวิทยาเขต
วิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จํานวน 277 คนสวนใหญเปนครูสาย
ปฏิบัติการสอน คิดเปนรอยละ 85.56 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูพบวาแตละกลุมสาระการ
เรียนรูมีกลุมตวัอยางจํานวนใกลเคยีงกัน อยูระหวางรอยละ 11.90-12.64 โดยกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปศึกษา คดิเปนรอยละ 11.90 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คิดเปนรอยละ 12.26 และ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตรวทิยาศาสตรสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมสุขศกึษา
และพลศึกษาและการงานอาชีพและเทคโนโลยีคิดเปนรอยละ 12.64 เทากัน 
 
 
 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

ตําแหนง 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 ครูสายปฏิบตักิารสอน 

 
40 
237 

 
14.44 
85.56 

กลุมสาระการเรียนรู 
 ภาษาไทย 
 คณิตศาสตร 
 วิทยาศาสตร 
 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ศิลปศึกษา  
 ภาษาตางประเทศ 

 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
33 
34 

 
12.64 
12.64 
12.64 
12.64 
12.64 
12.64 
11.90 
12.26 

รวม 277 100 
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ
คิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิเคราะหปรากฏในตาราง7 
 

ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐานตามความคดิเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบัติการสอนของ 
     โรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
  

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู (n=40) 

ครูสายปฏิบัติการ
สอน (n=237) 

รวม การบริหารสภาพแวดลอม 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. ดานกายภาพ 4.01 0.52 มาก 3.61 0.65 มาก 3.67 0.64 มาก 
2. ดานการบริหาร และการ 
    ปฏิบัติงาน 

3.98 0.61 มาก 3.73 0.77 มาก 3.77 0.76 มาก 

3.  ดานการเรยีนการสอน 3.96 0.43 มาก 3.87 0.57 มาก 3.88 0.56 มาก 
4.  ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล 4.05 0.58 มาก 3.77 0.72 มาก 3.81 0.71 มาก 

รวม 4.00 0.46 มาก 3.75 0.59 มาก 3.78 0.58 มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตวภิาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ในภาพรวม พบวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมาก  
( x =3.78,S.D.= 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับไดแก ดานการเรียนการสอน ( x =3.88,S.D.= 0.56) 
รองลงมาคือดานการปฏิสัมพันธของบุคคล ( x =3.81,S.D.= 0.71) ดานการบริหาร และการ
ปฏิบัติงาน ( x =3.77,S.D.= 0.76) และดานกายภาพ ( x =3.67,S.D.= 0.64) 
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู ของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2ในภาพรวม พบวา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานอยูในระดับมาก  
( x =4.00,S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับไดแกดานการปฏิสัมพันธของบุคคล ( x =4.05,S.D.= 
0.58) รองลงมาคือดานกายภาพ ( x =4.01,S.D.= 0.52) ดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน 
( x =3.98,S.D.= 0.61) และ ดานการเรียนการสอน ( x =3.96,S.D.= 0.43) 
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูสาย
ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา 
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เขต 2 ในภาพรวม พบวา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมาก  
( x =3.75,S.D.= 0.59) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้
พ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับไดแก ดานการเรียนการสอน ( x =3.87,S.D.= 0.57)  
รองลงมาคือดานการปฏิสัมพันธของบุคคล ( x =3.77,S.D.= 0.72)  ดานการบริหาร และการ
ปฏิบัติงาน ( x =3.73,S.D.= 0.77)  และดานกายภาพ ( x =3.61,S.D.= 0.65) 
 
ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
    ขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสายปฏิบตักิารสอนของ 
    โรงเรียนสหวิทยาเขตวภิาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดาน    
    กายภาพ 
 

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู (n=40) 

ครูสายปฏิบัติการ
สอน (n=237) 

รวม 
การบริหารสภาพแวดลอม 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดานกายภาพ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. สภาพแวดลอมภายในบริเวณ
โรงเรียนมีความรมรื่น 

4.15 0.66 มาก 3.81 0.82 มาก 3.86 0.81 มาก 

2. มีการบํารุงซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ใหมีสภาพใชการไดอยูเสมอ 

4.05 0.71 มาก 3.67 0.81 มาก 3.72 0.81 มาก 

3. มีลานกิจกรรมสําหรับนักเรียน 4.15 0.70 มาก 3.79 0.79 มาก 3.84 0.79 มาก 
4. มีศาลาพักผอนในสัดสวนที่
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

3.93 0.76 มาก 3.58 0.85 มาก 3.63 0.84 มาก 

5. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 3.95 0.78 มาก 3.49 0.87 ปาน
กลาง 

3.55 0.87 มาก 

6. มีขนาดของหองเรียนเหมาะสม
กับจํานวนนักเรียน 

4.00 0.68 มาก 3.49 0.90 ปาน
กลาง 

3.57 0.89 มาก 

7. อากาศภายในหองเรียนถายเท
ไดสะดวก 

3.98 0.77 มาก 3.63 0.89 มาก 3.68 0.88 มาก 

8. จํานวนหองปฏิบัติการแตละ
วิชากับจํานวนนักเรียนมคีวาม
เหมาะสม 

3.88 0.79 มาก 3.49 0.90 ปาน
กลาง 

3.55 0.90 มาก 

9. โรงอาหารมกีารบริการอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ 

4.13 0.72 มาก 3.68 0.87 มาก 3.74 0.87 มาก 

10. มีการจัดหองสุขาถูก
สุขลักษณะ 

3.88 0.85 มาก 3.49 0.94 ปาน
กลาง 

3.55 0.93 มาก 

รวม 4.01 0.52 มาก 3.61 0.65 มาก 3.67 0.64 มาก 
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 จากตาราง 8 แสดงวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตวภิาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 ดานกายภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =3.67, S.D.= 0.64)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานกายภาพอยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลําดับ 3 ลําดับ
แรกไดแก ขอที่ 1 สภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรยีนมีความรมร่ืน ( x =3.86,S.D.= 0.81)  
รองลงมาคือขอ 3 มีลานกิจกรรมสําหรับนักเรียน ( x =3.84,S.D.= 0.79)  และขอ 9 โรงอาหารมีการ
บริการอาหารถูกหลักโภชนาการ ( x =3.74,S.D.= 0.87)  
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู ของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ดานกายภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =4.01, S.D.= 0.52)  และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานกายภาพอยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลําดับ 3 
ลําดับแรกไดแก ขอที่ 1 สภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียนมีความรมร่ืน และขอ 3 มีลาน
กิจกรรมสําหรับนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน ( x =4.15)  และขอ 9 โรงอาหารมีการบริการอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ ( x =4.13,S.D.= 0.72)  
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูสายปฏิบตัิการ
สอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดาน
กายภาพโดยรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก ( x =3.61, S.D.= 0.65)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานกายภาพอยูในระดับมากและปานกลางเรียงตามลําดับ 3 
ลําดับแรกไดแก ขอที่ 1 สภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียนมีความรมร่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.81, 
S.D.= 0.82) รองลงมาคือขอ 3 มีลานกิจกรรมสําหรับนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน( x =3.79, S.D.= 
0.79) และขอ 9 โรงอาหารมีการบริการอาหารถูกหลักโภชนาการ ( x =3.68,S.D.= 0.87)  
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ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา     
     ขั้นพ้ืนฐานตามความคดิเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบัติการสอนของ 
     โรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการ 
     บริหาร และการปฏบิัตงิาน 
 

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู (n=40) 

ครูสายปฏิบัติการ
สอน (n=237) 

รวม 
การบริหารสภาพแวดลอม 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา
ที่ดี 

4.25 0.74 มาก 3.83 1.04 มาก 3.89 1.02 มาก 

2. ผูบริหารมีการจัดโครงสรางการ
บริหารงานอยางเปนระบบ 

4.03 0.86 มาก 3.73 1.00 มาก 3.77 0.99 มาก 

3. ผูบริหารมีการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงาน 

3.95 0.78 มาก 3.64 0.97 มาก 3.68 0.95 มาก 

4. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม งานท่ีไดมอบหมาย 

3.98 0.89 มาก 3.72 0.91 มาก 3.76 0.91 มาก 

5. ผูบริหารมีการมอบหมายส่ัง
การเปนไปตามสายงานบังคับ
บัญชา 

3.98 0.83 มาก 3.81 0.94 มาก 3.84 0.92 มาก 

6. ครูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานท่ีตรงกับความรู
ความสามารถ 

4.08 0.66 มาก 3.82 0.91 มาก 3.86 0.88 มาก 

7. ครูมีกระบวนการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 

3.98 0.53 มาก 3.85 0.73 มาก 3.87 0.71 มาก 

8. ครูสามารถแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระ 

3.73 0.78 มาก 3.53 1.02 มาก 3.56 0.99 มาก 

9. ครูมีการสรางทีมงานในการ
ปฏิบัติงาน 

3.93 0.92 มาก 3.62 0.87 มาก 3.66 0.88 มาก 

10.ครูมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  

3.93 0.83 มาก 3.79 0.78 มาก 3.81 0.79 มาก 

รวม 3.98 0.61 มาก 3.73 0.77 มาก 3.77 0.76 มาก 
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 จากตาราง 9 แสดงวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดาน
การบริหาร และการปฏิบัติงานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( x =3.77, S.D.= 0.76) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานการบริหาร และการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มากทุกขอ เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ขอ 1 ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําที่ดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x =3.89,S.D.= 0.86) รองลงมาคือ ขอที่ 7 ครูมีกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.87, S.D.= 0.71) และขอ 6 ครูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานทีต่รงกับความรู
ความสามารถ ( x =3.86,S.D.= 0.88) 
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู ของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ดานการบริหาร และการปฏิบัติงานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( x =3.98, S.D.= 0.61) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานการบริหาร และการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มากทุกขอ เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ขอ 1 ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําที่ดีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( x =4.25,S.D.= 0.74) รองลงมาคือ ขอ 6 ครูไดรับมอบหมายใหปฏิบัตงิานที่ตรงกับความรู
ความสามารถ ( x =4.08,S.D.= 0.66) และขอ 2ผูบริหารมีการจัดโครงสรางการบริหารงานอยางเปน
ระบบ ( x =4.03,S.D.= 0.86)  
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูสายปฏิบตัิการ
สอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  ดานการบริหาร และการปฏบิัตงิานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( x =3.73, S.D.= 0.77)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบรหิารสภาพแวดลอมดานการ
บริหาร และการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ขอที่ 7 ครูมี
กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.85, S.D.= 0.73)  รองลงมา
คือขอ 1 ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําที่ดี( x =3.83, S.D.= 1.04)  และขอ 6 ครูไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานทีต่รงกับความรูความสามารถ( x =3.82,S.D.= 0.91)  
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ตาราง 10 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้น 
     พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียน 
     สหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานการเรียนการสอน 
 

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู (n=40) 

ครูสายปฏิบัติการ
สอน (n=237) 

รวม 
การบริหารสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดาน
การเรียนการสอน x  S.D. ระดับ x  S.D.  ระดับ x  S.D. ระดับ 

1. ครูวางแผนการใชหลักสูตรอยาง
เปนระบบ   

3.98 0.53 มาก 3.85 0.71 มาก 3.87 0.69 มาก 

2. ครูจัดทําประมวลการสอนเปน
รายวิชา   

4.15 0.62 มาก 4.00 0.65 มาก 4.02 0.65 มาก 

3. ครูจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตร 

4.18 0.64 มาก 4.08 0.67 มาก 4.10 0.67 มาก 

4. ครูจัดทําส่ือการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับเนื้อหา 

3.90 0.59 มาก 3.94 0.70 มาก 3.93 0.69 มาก 

5. ครูเลือกใชเทคนิคการจัด
กระบวนการเรยีนรูที่
เหมาะสมกับนักเรียน 

4.03 0.58 มาก 3.89 0.69 มาก 3.91 0.67 มาก 

 6. ครูเลือกใชหลักจิตวิทยาที่
เหมาะสมในการจัด
กระบวนการเรยีนรู 

3.88 0.56 มาก 3.86 0.68 มาก 3.86 0.66 มาก 

7. ครูบันทกึผลการจัดการเรียนรู
หลังเรียนอยางเปนระบบ 

3.73 0.60 มาก 3.76 0.75 มาก 3.75 0.73 มาก 

8. ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แกปญหาท่ีเกิดจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู 

3.83 0.75 มาก 3.67 0.80 มาก 3.69 0.80 มาก 

9. ครูมีการนิเทศการสอนเพื่อ
พัฒนาการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

3.85 0.58 มาก 3.77 0.70 มาก 3.78 0.69 มาก 

10. ครูมีกระบวนการการวัดและ
ประเมินผลดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

4.10 0.59 มาก 3.91 0.71 มาก 3.94 0.70 มาก 

รวม 3.96 0.43 มาก 3.87 0.57 มาก 3.88 0.56 มาก 
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 จากตาราง 10 แสดงวาจากตาราง10แสดงวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศกึษาขั้น
พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  ดานการเรียนการสอนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =3.88, S.D.= 
0.56)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอม ดานการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ขอที่ 3 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.10,S.D.= 0.67) รองลงมาคือ ขอ 2 ครูจัดทําประมวล
การสอนเปนรายวิชา  ( x =4.02,S.D.= 0.65) และขอ 10 ครูมีกระบวนการการวัดและประเมินผล
ดวยวธิีการทีห่ลากหลาย ( x =3.94,S.D.= 0.70)  
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 2  ดานการเรียนการสอนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =3.96, S.D.= 0.43)  และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอม ดานการเรียนการสอนอยูในระดับมากทกุขอ 
เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ขอที่ 3 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.18,S.D.= 0.64) รองลงมาคือ ขอ 2 ครูจัดทําประมวลการสอนเปนรายวิชา 
( x =4.15,S.D.= 0.62) และขอ 10 ครูมีกระบวนการการวดัและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย 
( x =4.10,S.D.= 0.59)  
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูสายปฏิบตัิการ
สอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี ดานการเรียนการสอนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =
3.87, S.D.= 0.57)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอม ดานการเรียนการ
สอนอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ขอที่ 3 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.08, S.D.= 0.67)  รองลงมาคือขอ 2 ครูจัดทําประมวล
การสอนเปนรายวิชา ( x =4.00, S.D.= 0.65) และขอ 4 ครูจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
เน้ือหา ( x =3.94,S.D.= 0.70)  
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ตาราง 11 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครสูายปฏิบตัิการสอนของ
โรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานการ
ปฏิสัมพันธของบุคคล 

 

หัวหนากลุมสาระ 
การเรียนรู (n=40) 

ครูสายปฏิบัติการ
สอน (n=237) 

รวม 
การบริหารสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานดาน
การปฏิสัมพันธของบุคคล x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารตัดสินใจอยางรอบคอบ
โดยอาศัยขอมูลและเหตุผล 

3.98 0.83 มาก 3.67 0.94 มาก 3.71 0.93 มาก 

2. ผูบริหารใหเกียรติและเคารพ
อาวุโสของบุคลากรในโรงเรียน 

4.10 0.74 มาก 3.86 0.89 มาก 3.89 0.87 มาก 

3. ผูบริหารคอยใหคําแนะนําเมื่อ
ครูตองการคําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 

3.95 0.75 มาก 3.72 0.91 มาก 3.75 0.89 มาก 

 4. ผูบรหิารยกยองชมเชยครูที่
ปฏิบัติงานดีดวยความจริงใจ 

4.08 0.86 มาก 3.76 1.03 มาก 3.81 1.01 มาก 

5. ผูบริหารเปนผูคอยแกปญหา
ความขัดแยงระหวางบุคคลใน
สถานศึกษาดวยความยุติธรรม  

3.88 0.85 มาก 3.70 0.98 มาก 3.73 0.96 มาก 

6. ครูมีสวนรวมในการกําหนด
กฎเกณฑและระเบียบที่ใชปฏิบัติ
อยูในโรงเรียน 

3.83 0.90 มาก 3.68 0.93 มาก 3.70 0.92 มาก 

7. ครูปฏิบัติงานรวมกันอยางเปน
กัลยาณมิตร 

4.15 0.58 มาก 3.83 0.89 มาก 3.88 0.86 มาก 

8. ครูมีทักษะในการส่ือสารที่ดี  ใน
การสรางความสัมพันธอันดี  กับ
เพื่อนรวมงาน 

4.20 0.52 มาก 3.85 0.75 มาก 3.90 0.73 มาก 

9. ครูคอยใหคาํแนะนํากับเพื่อนครู
ที่ตองการคําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 

4.15 0.62 มาก 3.84 0.77 มาก 3.89 0.76 มาก 

10.ครูมีเทคนคิในการสรางมนุษย-
สัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 

4.15 0.48 มาก 3.83 0.77 มาก 3.87 0.74 มาก 

รวม 4.05 0.58 มาก 3.77 0.72 มาก 3.81 1.01 มาก 
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 จากตาราง 11 แสดงวาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตวภิาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x =3.81, S.D.=1.01)  และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธของบุคคลอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแกโดยขอ 8 ครูมีทักษะในการสื่อสารที่ดีในการสรางความสัมพันธอัน
ดีกับเพื่อนรวมงาน ( x =3.90, S.D.= 0.73)  รองลงมาคือ ขอที่ 2 ครูปฏบิัติงานรวมกนัอยางเปน
กัลยาณมิตร และขอ 9 ครูคอยใหคําแนะนํากับเพ่ือนครูที่ตองการคําปรึกษาในการปฏิบัติงานซ่ึงทั้ง 2 
ขอมีคาเฉลี่ยเทากัน ( x =3.89) 
 การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู ของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล โดยรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก ( x =4.05, S.D.= 0.58)  และ
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธบุคคลอยูในระดับมากทุก
ขอโดยขอ 8 ครูมีทักษะในการสื่อสารที่ดีในการสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน ( x =4.20, 
S.D.= 0.52)  รองลงมาคือ ขอที่ 7 ครูปฏบิัติงานรวมกนัอยางเปนกัลยาณมิตร ขอ 9 ครูคอยให
คําแนะนํากับเพ่ือนครูที่ตองการคําปรึกษาในการปฏิบตัิงานและขอ 10 ครูมีเทคนิคในการสราง
มนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานซึ่งทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยเทากัน ( x =4.15)  
  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครูสาย
ปฏิบัติการสอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล โดยรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก ( x =3.77, S.D.= 0.72)  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีการบริหารสภาพแวดลอมดานปฏิสัมพันธบคุคลอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ขอที่ 2 ผูบริหารใหเกียรติและเคารพอาวุโสของบุคลากรใน
โรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.86, S.D.= 0.89)  รองลงมาคือขอ 8 ครูมีทักษะในการสื่อสารที่ดีใน
การสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน ( x =3.85, S.D.= 0.75)  และขอ 9 ครูคอยให
คําแนะนํากับเพ่ือนครูที่ตองการคําปรึกษาในการปฏิบตัิงาน ( x =3.84,S.D.= 0.77)  
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสาย
ปฏิบัติการสอนตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขต
วิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

 
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูสายปฏิบตัิการ

สอนตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  สหวิทยาเขตวิภาวดี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 

 
*p < .05 

 

 จากตาราง 12 แสดงวาความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูสายปฏิบัติการ
สอนตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูสายปฏิบตัิการ
สอนใน 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการบริหาร และการปฏบิตัิงาน และ ดานการปฏิสัมพันธ
ของบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูมีมากกวาครูสายปฏิบัติการสอน สวนในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตาง
กัน 
 

หัวหนากลุม
สาระ  การ

เรียนรู (n=40) 

ครูสายปฏิบตั ิ
การสอน
(n=237) 

การบริหารสภาพแวดลอม 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

x  S.D. x  S.D. 

t P 

1. ดานกายภาพ 4.01 0.52 3.61 0.65 4.29* 0.00 
2. ดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน 3.98 0.61 3.73 0.77 2.26* 0.03 
3.  ดานการเรียนการสอน 3.96 0.43 3.87 0.57 1.12 0.26 
4. ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล 4.05 0.58 3.77 0.72 2.65* 0.01 

รวม 4.00 0.46 3.75 0.59 2.54* 0.01 
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ตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

 
การบริหารสภาพแวดลอม 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F P 

1. ดานกายภาพ ระหวางกลุม 4.63 7 0.66 1.62 0.13 
 ภายในกลุม 109.48 269 0.41   
 รวม 114.11 276    
2. ดานการบริหาร และการ ระหวางกลุม 7.58 7 1.08 1.94 0.06 
   ปฏิบัติงาน ภายในกลุม 150.39 269 0.56   
 รวม 157.97 276    
3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียน ระหวางกลุม 3.11 7 0.44 1.46 0.18 
   การสอน ภายในกลุม 82.12 269 0.31   
 รวม 85.24 276    
4. ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล ระหวางกลุม 8.19 7 1.17 2.40* 0.02 
 ภายในกลุม 131.02 269 0.49   
 รวม 139.21 276    
5. รวม ระหวางกลุม 4.45 7 .64 1.92 0.07 
 ภายในกลุม 89.09 269 0.33   
 รวม 93.54 276    

 
*p < .05 

 

 จากตาราง 13 แสดงวาความคิดเห็นของครูในการตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูดานการปฏิสัมพันธบคุคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  
.05 สวนในดานกายภาพ ดานการบริหาร และการปฏิบตัิงาน ดานการเรียนการสอนและรวมไมแตกตางกัน  
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ตาราง 14 การวิเคราะหเปรยีบเทียบรายคูการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ดานการ
ปฏิสัมพันธบคุคล จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู  

 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร
 

วิท
ยา
ศา
สต

ร 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ฯ
 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

กา
รง
าน

อา
ชีพ

ฯ 

ศิล
ปศ

ึกษ
า 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

กลุมสาระการเรียนรู X  

3.72 3.89 3.49 3.85 3.80 3.96 4.10 3.70 
ภาษาไทย 3.72  -0.17 0.22 -0.14 -0.08 -0.24 -0.39* 0.02 
คณิตศาสตร 3.89   0.39* 0.03 0.09 -0.07* -0.22 0.19 
วิทยาศาสตร 3.49    -0.36* -0.30 -0.47* -0.61* -0.21 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

3.85     0.06 -0.11 -0.25 0.15 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

3.80      -0.16 -0.31 0.10 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

3.96       -0.14 0.26 

ศิลปศึกษา  4.10        0.40* 
ภาษาตางประเทศ 3.70         

 
*p < .05 

 
 จากตาราง 14 แสดงวาความคิดเห็นของครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับ
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรกับสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับศิลปศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปศึกษากบัภาษาตางประเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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 ตอนที่ 4 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ดานกายภาพ ผลการรวบรวมปรากฏในตาราง15 
 

 
ตาราง 15  ผลการรวบปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในการบริหารสภาพแวดลอมใน

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ดานกายภาพ 

 

ปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. สภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวยในการจดัการ
เรียนการสอน บางหองเรียนไมมีพัดลม มี
ประตู หนาตางชํารุด โดยมิไดรับการแกไข 
บางจุดเปนมุมลอแหลมเลีย่งตอการประพฤติมิ
ชอบ 

ปรับปรุงสภาพหองเรียนใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น 

2. สถานที่ไมเอ้ืออํานวยตอการออกกําลังกาย
ของนักเรียน 

ปรับปรุงใหมีสถานที่ออกกําลังกายใหมากขึ้น 

3. อาคารเรียนไมเพียงพอ มีการสรางอาคารเพ่ิมมากขึ้น 
4. สภาพแวดลอมมีความเสยีหาย ทรุดโทรม ใหความสําคญัและปรบัปรุง บํารุงรักษาใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน 
5.โรงเรียนไดรับความเสยีหายจากมหาอุทกภัย 
ทําใหตนไมตาย อาคารมีความเสียหาย รวมทั้ง
อุปกรณตางๆ เสียหายจํานวนมาก 

ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและ
คนในชุมชนรอบๆ โรงเรียนชวยกันทําความ
สะอาด ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น ควรปลูกตนไม 
เพ่ือใหเกิดความรมรื่นและเปนสถานที่พักผอนใน
โรงเรียน 

6.โรงเรียนมีพ้ืนที่กวางใหญ แตการจัดการแบง
สัดสวนและการใชประโยชนไมเต็มที ่

ควรมีการใชประโยชนพ้ืนทีใ่นโรงเรียนมากกวาน้ี
โดยการสรางสถานที่พักผอน ปลูกตนไมใหรมร่ืน 
เพ่ือใหนักเรียนไดนั่งเลน และทํากิจกรรมตางๆ 

7.ความสะอาดภายในโรงเรียน ประชาสัมพันธการรักษาความสะอาด รวมทั้งวาง
กฏระเบียบสําหรับนักเรียนใหชวยดูแลความ
สะอาด 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

ปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
8.โรงอาหารคอนขางรอน อาหารไมคอยถูก
สุขลักษณะ 

ควรยกเลิกการจําหนายนํ้าอัดลม  ลูกชิ้น และ
อาหารที่มีแปงหรือไขมันมาก เพราะจะทาํใหเกิด
โรคอวนกับเด็กนักเรียนอีกทั้งควรติดตั้งเคร่ือง
ระบายอากาศ หรือพัดลม เพ่ือใหอากาศเย็นมาก
ขึ้น 

9.หองน้ําไมถูกสุขลักษณะ การซอมบํารุงโดยเฉพาะทางดานสุขาที่ถกู
สุขลักษณะ 

10.โตะและเกาอ้ีนักเรียนมีขนาดไมเหมาะสม
กับนักเรียน และมีจํานวนไมเพียงพอ 

จัดซ้ือโตะและเกาอ้ีใหเหมาะสมและเพียงพอ อีก
ทั้งซอมบํารุงโตะและเกาอ้ีทีมี่ใหอยูสภาพพรอม
ใชงาน 

11.สะพานหนาโรงเรียนคอนขางแคบ ปรับปรุงภูมิทศันหนาโรงเรียน และขยายขนาด
สะพานเพ่ือใหนักเรียนหรือบุคคลอ่ืนๆ เขาออก
โรงเรียนไดสะดวกมากขึ้น 
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ตาราง16 ผลการรวบปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 
ปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

1.ผูบริหารยังขาดการรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของครู 

การดําเนินงานควรทําตามมติของที่ประชุม 
พรอมทั้งใหรายละเอียดในการทํางานที่ชดัเจน 

2.ภาระงานบางอยางมีความเรงดวนมากเกินไป ควรปรบัปรุงระบบงานใหมีระยะการปฏิบตัิงาน
ใหเหมาะสมกับภาระงาน เพ่ือใหงานมีคุณภาพ 

3.ระบบงานยุงยาก ซับซอน วิเคราะหระบบงานใหม แลววางแผนลดขั้นตอน
ที่ซ้ําซอน 

4.ผูบริหารใชการบริหารแบบมีสวนรวมหรือ
กระจายอํานาจไมเพียงพอ โดยใหความสาํคัญ
กับบุคลากรเพียงกลุมเดียวในการมอบหมาย
การปฏิบัติงาน 

ควรมีการประชุมคณะบริหารโรงเรียน เพ่ือให
หัวหนางานหัวหนาสาระฯ ซึ่งเปนตวัแทนครูเขา
ไปมีสวนรวมในการตัดสินเรือ่งตางๆของ
โรงเรียน 

5.บุคลากรบางสวนมีพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสม
และบางสวนทํางานไมเต็มศักยภาพ 

ผูบริหารและเพื่อนรวมงานควรใหการแนะนําใน
เชิงบวก เพ่ือปรับปรุงมีการนิเทศติดตามที่
เหมาะสม 

6.เม่ือครบวาระการทํางานของผูอํานวยการหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง นโยบายก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ควรมีการสานตอนโยบายที่เปนประโยชนกับ
โรงเรียนและนักเรียนตอ 

7.ผูบริหารมอบหมายหนาที่ใหปฏิบตัิงาน แต
ไมไดมอบอํานาจในการตัดสินใจ ทําใหครู
ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกอึดอัดใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ความมุงเนนใหเกิดการกระจายอํานาจที่แทจริง 

8.ผูบริหารขาดประสบการณในการบริหารงาน 
มีการบริหารงานอยางไมเปนระบบ เอ้ือ
ประโยชนใหกับบวกพองตนเอง 

ควรมีการนิเทศกการบริหารงานของคณะ
ผูบริหารแตละโรงเรียน 

9.การปฏิบัติงานลาชา ควรมีระบบตดิตามงานที่ดีกวาน้ี 
10.ไดรับภาระงานอ่ืนๆมากกวาการจัดการเรียน
การสอน เชน งานที่เขตการศึกษามอบหมาย 

ผูบริหารควรรบัฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 
และกระจายงานใหทั่วถึง 

11.การส่ือสารและการชี้แจงไมชัดเจน ควรทําเปนลายลักษณอักษรสําหรับทุกการชี้
แจง 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
12.คําส่ังปฏิบตัิงานตางๆ ไมมีการถามความ
คิดเห็นกอนลวงหนาเชน การมอบหมายใหครู
มาปฏิบัติงานในวันเสารและอาทิตย โดยไม
สอบถามความสมัครใจ เชน คุมสอบ เปนตน 

มีการสอบถามความคิดเห็นกอนที่จะมอบหมาย
ใหปฏิบตัิงานอีกทั้งมอบคําส่ังปฏิบัติงานใหกับ
ครูที่เก่ียวของดวย 

13.การใชทรัพยากรบุคคล ควรกระจายงานใหเทากันทุกๆคน 
14.ความโปรงใสในการใชเงินและจัดหาพัสดุ
อุปกรณของฝายบริหาร 

มีการตรวจสอบทางดานการเงินอยางสมํ่าเสมอ 

 
 
ตาราง 17 ผลการรวบปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในการบริหารสภาพแวดลอมใน

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  ดานการเรียนการสอน 

 
ปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

1.การมีกิจกรรมตางๆ จะทาํใหเวลาเรียนนอยลง ควรจัดกิจกรรมในชวงเวลาที่เหมาะสมและ  ไม
เบียดบังเวลาเรียน 

2. ครูไมเพียงพอตอการสอน ทําใหนักเรยีน
ไดรับความรูไมเต็มที่ ทําใหเกิดความเบื่อหนาย
ไมสนใจในการเรียน 

จัดหาอัตราครูเพ่ิม โดยครูสอนตามสาขาที่สําเร็จ
การศึกษามา และจํานวนชัว่โมงสอนเหมาะสม
กับภาระงานอ่ืนๆ  

3.ไมมีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่จะเอ้ือ
ใหครูสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน 

ควรเชา/ซื้อวสัดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียน
การสอนใหเพียงพอ หรือใชการสาธิต หรอื
นักเรียนทํางานเปนกลุมแทน 

4.หลักสูตรการเรียนการสอน บางระดับไม
ชัดเจน และบางสวนไมครอบคลุมตัวชี้วัดและ
ประเมินผล 

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ดวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับความรูทางดาน
การประเมินผล 

5.การเรียนการสอนในแตละรายวิชา เคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสมีจํานวนไมเพียงพอ 

จัดหาเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสใหเพียงพอ หรือมี
การใชสื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ เชน วีดีโอเปน
สื่อการเรียนการสอนแทน เปนตน 

 
 



 85 

ตาราง 17 (ตอ) 
 

ปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
6.นักเรียนขาดความเอาใจใสในการเรียน ครูตองวิเคราะห และระดมความคิดเห็นในการ

จูงใจใหนักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชนในการ
เรียนภาษาอังกฤษ และจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสม หรือคิดใจเขามาใสใจเราควรปลูกฝง
ใหเกิดความตัง้ใจเรียน ใหเกียรติบตัรหรอืรางวัล
นักเรียนดีเดน เพ่ือใหเปนตวัอยางกับเพ่ือน
นักเรียน  

7.ครูไมใสใจในการสอน ควรจัดใหมีการนิเทศการสอนอยางสมํ่าเสมออีก
ทั้งมีการประชมุครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
เพ่ือวางแนวทางรวมกันในการแกไขปญหา
ดังกลาว 

8.จํานวนนักเรียนในแตละหองมีมากเกินไป จัดจํานวนนักเรียนใหเหมาะสม เพ่ือใหจัดการ
เรียนการสอนและดูแลไดอยางทั่วถึง และสราง
สารณูปโภคใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรยีน 

9.นักเรียนบางสวนไมมีความรับผิดชอบ เชน ไม
ทําแบบฝกหัด 

ประชุมรวมกนัระหวางผูปกครองและคร ูเพ่ือทํา
ความเขาใจแนะนําไปสูการพัฒนารวมกันจูงใจ
ใหนักเรียนฝกฝนทําแบบฝกหัดเพ่ิมมากขึ้น 

10.มีครูบรรจุใหมจํานวนมาก ซึ่งยังไมมี
ประสบการณในการสอน 

ควรจัดกิจกรรมใหครูเกาชวยดูแลแนะนําครูใหม 
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ตาราง 18 ผลการรวบปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล 

 
ปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

1.ไมควรแบงแยกมาตรฐาน การชวยเหลืองาน 
การทํางาน ควรมีสิทธเิทาเทียมกัน หรือ
ใกลเคยีงกัน 

จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือใหมีกิจกรรม
รวมกัน เกิดความรักใคร สามัคคี ปรองดอง 

2.ขาดการทํางานรวมกันในหมูคณะแบบ
กัลยาณมิตร ยังเห็นแกประโยชนสวนตัว  

หาแนวทางสงเสริมใหเกิดความสามัคคี หรือ
กิจกรรมที่ละลายพฤติกรรม  

3.ผูบริหารไมคอยมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอน  
แตละกลุมสาระฯ 

ผูบริหารตองใหสําคัญและรอบคอบในการรับ
ขอมูล และควรเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน
ในโรงเรียนใหดีกวาน้ี 

4.การประชุมวางแผนงานไมชัดเจน ทําใหเกิด
การเขาใจที่ไมตรงกัน 

ควรประชุมวางแผนการดําเนินงานแตละกิจกรรม 
และนําผลการประเมินที่มาผานไปใชปรบัปรุง
กิจกรรมใหดีขึ้น 

5.สมาชิกในโรงเรียนมีการแบงฝายทําใหการ
ทํางานไมคลองตัวเทาที่ควร 

จัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
เพ่ือใหการปฏิสัมพันธดีขึ้น 

6.มีปญหาการสื่อสารระหวางผูรวมงาน ควรสรางกิจกรรมที่สงเสริมใหมีความรูสกึที่ดี 
ประทับใจในสถานศึกษา ภายใตการดูแลของ
คณะผูบริหาร 

7.ครูมีโอกาสพูดคุยกันนอย ทําใหไมรูจักกัน
โดยเฉพาะคนละกลุมสาระการเรียนรู 

ควรหมุนเวยีนกันสอน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่น
เรียนรูและไดทํางานรวมกันกับบุคคลเพ่ิมมากขึ้น 

8.ชุมชนไมทราบกิจกรรมที่โรงเรียน เรงประชาสัมพันธขาวสารสูชุมชนรอบโรงเรียน 
และผูปกครองของนักเรียน 

 
 

 จากตารางสามารถสรุปไดดังน้ี 
 1.  ดานกายภาพ สภาพปญหาคือ สภาพแวดลอมทั่วไปในโรงเรียนไมเอ้ืออํานวยตอ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตของนักเรียนเม่ืออยูในโรงเรียน ขอเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนา คือ ผูที่มีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญและมีการพัฒนาสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนใหมีความเหมาะสมตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดํารงชวีิตของนักเรียน 
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 2.  ดานการบริหารและการปฏบิัติงาน สภาพปญหาคือ ขาดการบริหารแบบมีสวนรวมและ
การกระจายอํานาจยังไมเพียงพอ ขอเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา ควรมีการบริหารงานแบบ
มีสวนรวมและมุงเนนการกระจายอํานาจในการบริหารและการปฏบิตัิงาน 
 3.  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน สภาพปญหาคือ ทรัพยากรในการจัดการเรียน
การสอนไมเพียงพอ ขอเสนอแนะและแนวทางในการพฒันา ควรมีการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ
และเอ้ืออํานวยตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 4.  ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล สภาพปญหาคือ การทํางานยังขาดความสามัคค ีการ
ปฏิสัมพันธของบุคคลและการสื่อสารยังไมดีเทาที่ควร ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ควรมี
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความรักใคร สามัคคี 
และมีปฏิสัมพนัธที่ดีตอกัน 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย เรื่องการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวทิยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ผูวิจัยไดสรุปไวดังนี้ 
 1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  การเก็บรวมรวมขอมูล 
 5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 6.  สรุปผลการวเิคราะหขอมูล 
 7.  อภิปรายผล 
 8.  ขอเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามความคิดเห็นของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบัติการสอน  ของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสายปฏิบตักิาร
สอน  ตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 3.  เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  ขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ปการศึกษา  2554  จํานวน  5  โรงเรียน  มี
ประชากรทั้งสิน้  497  คน  แยกเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 40 คน ครูสายปฏิบตัิการ
สอนจํานวน  457 คน   
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
 ครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ปการศึกษา  2554  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 40 คน ครู
สายปฏิบตัิการสอนจํานวน  237  คน   
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี แบง
ออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารสภาพแวดลอมการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตวิภาวดี ใน  4 ดาน ไดแก  ดานกายภาพ  ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน  ดาน
การเรียนการสอน และดานปฏิสัมพันธบคุคล ซึ่งแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 
(Rating  Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และตอนที่ 3 
แบบสอบถามปลายเปด  เพ่ือหาขอเสนอแนะและแนวทางในการพฒันาการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี ใน  4 ดาน ไดแก  ดานกายภาพ  ดาน
การบริหารและการปฏิบตัิงาน  ดานการจัดการเรียน การสอน และดานปฏิสัมพันธบุคคล  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแจงไปโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตวิภาวดี เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางโรงเรียนในสังกัด  
 2.  ผูวิจัยนําหนังสือที่ไดรับอนุญาตแลว สงไปถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในโรงเรียน  
 3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปพบผูบริหารโรงเรียนดวยตนเองและขอความรวมมือจากครู 
ในการตอบแบบสอบถาม  โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย  โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย๒  โรงเรียนดอน
เมืองทหารอากาศบํารุง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) และ 
นัดวันมารับแบบสอบถามคนื   
 4.  ผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยตรวจสอบความถูกตองของการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณที่สุด และนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะห
ขอมูล 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปคอมพิวเตอร SPSS มี
ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  ขอมูลตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามใชสถติิรอยละ (Percentage) 
และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2.  ขอมูลตอนที ่2 การศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมการบริหารสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี วิเคราะหขอมูลโดยใชคะแนนเฉลีย่ 
(Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   
 3.  ขอมูลตอนที ่3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดโดยการจัดกลุมของ
ขอมูลที่มีลักษณะในทิศทางเดียวกันมาประมวลและวเิคราะหผล เพ่ือสรุปปญหา ขอเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตวิภาวดี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวตัถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูและครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดาน
ทั้ง 4 ดาน พบวา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดานเรียง
ตามลําดับ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล ดานการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน และดานกายภาพ  เม่ือจําแนกเปนความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูพบวา  
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานทั้ง 4 ดาน พบวา การบริหาร
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการ
ปฏิสัมพันธของบุคคล ดานกายภาพ ดานการบริหารและการปฏบิัตงิาน และดานการเรียนการสอน 
สวนความคิดเห็นของครูสายปฏิบตัิการสอนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานทั้ง 4 ดาน พบวา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมาก
ทุกดานเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล ดานการบริหาร
และการปฏบิตัิงาน และดานกายภาพ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูสาย
ปฏิบัติการสอนตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขต
วิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ในภาพรวมและ 3 ดาน ไดแก ดาน
กายภาพ ดานการบริหารและการปฏบิัตงิาน และดานการปฏิสัมพันธของบุคคลแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมากกวาครูสาย
ปฏิบัติการสอน สวนในดานการเรียนการสอนไมแตกตางกัน 
  ความคิดเห็นของครูสายปฏิบัติการสอนตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู พบวา ดานกายภาพ ดานการบริหารและการปฏบิัติงาน และดาน
การเรียนการสอนไมแตกตางกัน  สวนดานการปฏิสัมพันธของบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยความคิดเห็นของครูในกลุมสาระการเรียนรูแตกตางกัน ดังนี้ คณิตศาสตรมี
ระดับความคดิเห็นมากกวาวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีความคิดเห็นมากกวา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความคิดเห็นนอยกวาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนอยกวาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนอยกวาศลิปศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษามากกวา
ภาษาตางประเทศ  
 3.  ผลการรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวภิาวดี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ควรมีการพัฒนา ปรับปรุงในทุกดาน โดยดาน
กายภาพ ควรมีอาคารสถานที่ และอุปกรณในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน ดานการบริหาร และการปฏบิัตงิาน ควรมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย เพ่ือใชในการ
เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ดานการเรียนการสอน ควรบรรจุครูในสาขาที่ขาดแคลน:มี
การใหครูที่มีประสบการณในการสอนมากชวยดูแลครูรุนใหม และดานการปฏิสัมพันธของบุคคล 
ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือละลายพฤติกรรมและสงเสริมใหเกิดการมีน้ําหน่ึงใจเดียวกนั 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่จะ
นํามาอภิปรายผลดังนี้  
 1.  ผลการวิจัยการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนในสห
วิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 4 ดาน พบวา  การ
บริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวทิยาเขตวิภาวดี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูโดยภาพรวม  
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน แตดาน
กายภาพมีระดับความคิดเห็นนอยกวาดานอ่ืน ๆ ซึ่งผูวิจัยขออภิปรายเปนรายดานดังตอไปน้ี 
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  1.1  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานกายภาพ โดยรวมมีคาเฉลีย่อยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑารัตน ทองทิพย (2549 : 74) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารใน 4 ดาน คือดาน
กายภาพ ดานการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมนักเรียน ดานสัมพันธภาพกลุมเพ่ือน และดาน
การใหบริการ พบวาในดานกายภาพมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับโกวิทย 
มัชฌิมา (2550 : 81-86) ไดศึกษาเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยศึกษา 3 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดาน
กายภาพ  พบวาในดานกายภาพมีความระดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีเพราะวา
สภาพแวดลอมดานกายภาพ เปนสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นไดงายสามารถชวยดึงดูดความสนใจและ
สรางบรรยากาศที่ดีตอผูพบเห็นซ่ึงเปนสวนหน่ึงในการสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญจึงใหความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพเปนอยางมาก  
  1.2  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการบริหารและการปฏิบตัิงาน 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส พิมพา (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
สกลนคร ดานความปลอดภยั  ดานภูมิทัศน ดานอาคารสถานที่  ดานการบริหารจัดการ ดานการ
เรียนการสอน และดานปฏิสมัพันธของบุคคล พบวาในดานการบริหารจัดการมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษานําหลกัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและใช
หลักธรรมาภิบาลของรัฐบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งหลักการที่สําคัญของการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานและหลกัธรรมาภิบาลคือ หลักการมีสวนรวมในการบริหารและการบริหารที่
โปรงใสสามารถตรวจสอบได การที่ผูบริหารไดใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ทั้งการรวมวางแผนการทํางาน รวมตัดสินใจและปฏบิัตงิานรวมกันกับผูบริหารไมใชเปนผูปฏบิัตติาม
คําสั่งของผูบรหิารอยางเดียว ทําใหครูปฏบิัติการสอนเกิดความพอใจในการปฏิบตัิอยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับแนวคิดของ คําจันทร อัปการัตน (2542 :23) สรุปไววา “การบริหารและการจัดการ
ในสถานศึกษา เปนองคประกอบสําคัญในการจัดการศึกษา ถาการบริหารจัดการอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ แลวจะสงเสริมใหครูผูสอนปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ” และสอดคลองกับคีใจ (Kijai. 
1987 : 38).  ที่ไดศึกษาคณุลักษณะของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ จากปจจัยพื้นฐาน 5 
ประการ ไดแก บรรยากาศของสถานศึกษา ภาพพจนของสถานศึกษา ความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จของสถานศึกษาสูงกวาปจจัยดานอ่ืน ๆ  
  1.3  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการเรียนการสอนมีคาเฉลีย่อยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพล อนามัย (2549 : 95) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 
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ไดดําเนินการศึกษา 2 ดาน คือ ดานกายภาพ และดานวิชาการ พบวาดานวิชาการมีระดับการปฏิบัติ
มาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใน
ประเด็นของกระบวนการจัดการเรียนรูวา ควรจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความ
สนใจ และความถนัดของผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอน สามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี
ความรอบรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 11-22)  
  1.4  การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
วิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดานการปฏิสัมพันธของบุคคลมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของระพีพรรณ ธรรมวงศ (2545 บทคัดยอ)  ได
ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานของโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตอําเภอ
อรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  ผลการวจัิยพบวา สภาพแวดลอมในการทํางานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับไวล (Wile. 1983 : 51-52).  ไดศึกษาเก่ียวกับ
ปจจัยที่ทําใหครูในโรงเรียนสามารถปฏิบตัิหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่
ทําใหครูรักโรงเรียนและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมีอยู 6 ประการ คือ การมี
สถานที่ที่สะดวกสบาย  มีความสวยงามและมีชีวติชวีา การมีอุปกรณเคร่ืองมือในการใชงานอยาง
เพียงพอ การมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน การมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธใหกับ
หมูคณะ การมีอิสระในการเลือกวธิีการทาํงาน  
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูสายปฏิบัติ 
การสอน ตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานของโรงเรียนสหวทิยาเขตวิภาวดี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
  2.1  ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูสายปฏิบตัิการสอนตอการ
บริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 2 โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว
โดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครสูายปฏิบตัิการสอน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
สภาพแวดลอม ใน 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ  ดานบริหารและการปฏิบัติงาน  ดานปฏิสัมพันธ
บุคคล  แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูมีระดับ
ความคิดเห็นมากกวาครูสายปฏิบตัิการสอน ทั้งน้ีอาจเนื่องจากบทบาท หนาที่ และการมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยหัวหนากลุมสาระการเรียนรูอาจจะมีการประสานงานกับ
ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนาโรงเรียนหรือมีการเขารวมประชุมประจําทกุ
สัปดาหกับผูหารโรงเรียนจึงทําใหเกิดการแสดงความคดิเห็นหรือการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเฉพาะ
กลุมผูบริหารเทาน้ัน สวนครูสายปฏิบตัิการสอนจะมีการประชุมรวมกนัทั้งโรงเรียนเดือนละ 1 คร้ัง  
และจะมีการประชุมหลังจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเขารวมประชมุกับฝายบริหารเทาน้ัน 
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ประกอบกับบทบาทและหนาที่ครูสายปฏบิัติการสอนจะทําหนาที่เฉพาะงานสอนและงาน ที่ไดรับ
มอบหมายที่นอกเหนือจากการสอน สวนหัวหนากลุมสาระการเรียนรูจะทําหนาที่ในการประสานงาน
กับฝายบริหารและฝายตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  จึงทําใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
และครูสายปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  สวนดานการเรียนการสอน ไมแตกตางกัน 
ทั้งน้ีเพราะกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดเอาไว  ดังนั้นหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูสาย
ปฏิบัติการสอนจึงมีสวนสําคัญในการวมกันจัดทํา วางแผนการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยตรงทุก
ขั้นตอน และยังเปนผูนําหลักสูตรไปใชในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบกับโดย
สวนใหญทั้งหัวหนากลุมสาระและครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองโดยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางตอเน่ือง  สวนงานวิจัย
ของสมัคร สาริก (2551 : 83-90) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยศึกษา 3 ดาน คือ
สภาพแวดลอมดานพฤติกรรมการสอน สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมดานการ
บริหาร พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุก
ดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2.2  ความคิดเห็นของครูในการตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  จําแนก
ตามกลุมสาระการเรียนรู ดานการปฏิสัมพันธของบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 โดยความคิดเห็นของครูในกลุมสาระการเรียนรูดานการปฏิสัมพันธของบุคคลแตกตางกัน ดังนี้ 
ศิลปศึกษามีความคิดเห็นมากกวาภาษาไทย  คณิตศาสตรมากกวาวทิยาศาสตร การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมากกวาคณิตศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากกวาวิทยาศาสตร การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีมากกวา วิทยาศาสตร ศิลปศึกษามากกวาวิทยาศาสตร  ศลิปศึกษามากกวา
ภาษาตางประเทศ  สวนในดานกายภาพ ดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน และดานการเรียน 
การสอนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับระพีพรรณ ธรรมวงศ (2545 บทคัดยอ)  ไดศึกษา 
สภาพแวดลอมในการทํางานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขตอําเภอ 
อรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานบรรยากาศในการทํางาน 
สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล คุณลักษณะของผูบังคบับัญชา ดานความพรอมทางปจจัยสภาพ 
แวดลอมในการทํางาน เม่ือจําแนกตามหมวดวิชาพบวา หมวดวิชาทีแ่ตกตางกันมีสภาพแวดลอม  
ในการทํางานที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน   
สหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ขอเสนอแนะ เพ่ือ 
การนําผลการวิจัยไปใชดังนี ้
 1.  ดานกายภาพ จากผลการวจัิย ผูบริหาร คณะครู และผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัด
การศึกษา ควรมีการบริหารและวางแผนในการพัฒนาพ้ืนที่ในโรงเรยีนใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับนักเรียน มีการขยายอาคารเรียนและหองปฏิบัติการแตละวิชา  ใหเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนหรือมีการพิจารณารับจํานวนนักเรียนใหเหมาะสมกับขนาดและจาํนวนของหองเรียน  
ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความสุข  
 2.  ดานการบริหารและการปฏบิัติงาน  จากผลการวิจัย ผูบริหารควรมีการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน เน่ืองจากปจจุบันการบริหารงานมีความยุงยากซับซอนกวา
ในอดีตมาก ขนาดของโรงเรียนมีขนาดใหญ มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยเีปนไปอยาง
รวดเร็ว ตลอดจนการกระจายขาวสารขอมูลเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง ดังนั้นผูบริหารจึงควร
มีการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหระบบการบริหารงานสงผลใหเกิดการ
พัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูบริหารควรมีการนิเทศ กํากับ และติดตามงานที่
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหกระบวนการทํางานเกิดประสิทธิผลและบรรลตุามวตัถุประสงค สวนดานการ
ปฏิบัติงานผูบริหารควรเปดโอกาสใหคณะครูไดแสดงความคิดเห็นและมีการสรางทีมงานในการ
ปฏิบัติงานทั้งน้ีเพ่ือใหครูไดปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
 3.  ดานการเรียนการสอน จากผลการวิจัย ผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัด
การศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุน หรือฝกอบรม ใหครูผูสอนเกิดความรูความเขาใจในการจัดทํา
บันทึกหลังการสอน เพราะการจัดทําบันทึกหลังการสอนจะทําใหครูไดทราบขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะนําไปสูการแกปญหา และการพัฒนา
นักเรียนโดยการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป  
 4.  ดานการปฏิสัมพันธของบุคคล จากผลการวิจัย ผูบริหารควรใหครูไดมีสวนรวมในการ
กําหนดกฎเกณฑและระเบยีบขอปฏิบตัิเม่ืออยูในโรงเรียน ทั้งเพ่ือใหครูไดรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของโรงเรียน และสงผลใหครูเกิดความเตม็ใจในการปฏบิัตติามกฎเกณฑที่สรางขึ้น และนอกจากนี้
ผูบริหารควรจะตองมีการแกปญหาความขดัแยงที่เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียนอยางยุตธิรรมและมี
เหตผุล เพ่ือครูในโรงเรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ซึ่งจะสงผลใหครูปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 
มีสุขภาพจิตทีเ่ขมแข็งในอันจะสงผลใหทํางานอยางเต็มความสามารถและบรรลุเปาหมายขององคกร 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตวิภาวดี โดยเพ่ิมกลุมตัวอยางประชากร คือ นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
 2.  ควรมีการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนใน 
สหวิทยาเขตวิภาวดีโดยวธิกีารสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 
 3.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี  
 4.  ควรมีการศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี
มาก เพ่ือนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวภิาวดี 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเร่ืองเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ ผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย  ออนม่ัง    
  การวิจัยและพฒันาหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 2.  เรือเอก อาจารย ดร. อภิธีร  ทรงบัณฑิตย    
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 3.  อาจารย ดร.รณิดา เชยชุม      
  ภาควิชาการวดัผลและวิจัยการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 4.  นายวีระชัย สทิธิโชค        
  ผูอํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 
 
 5.  นางมาลี สุภิรัตน        
  รองผูอํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดลอม 
 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี   

 
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  ขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนในสหวทิยาเขตวิภาวดี ซึ่งผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี ้
 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ   
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกับสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 4 ดาน  ไดแก ดาน
กายภาพ ดานการบริหารและการปฏบิัตงิาน ดาน การเรียนการสอ และดานการปฏิสัมพันธบุคคล 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปด  เพ่ือหาขอเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนา  การ
บริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  4 ดาน ไดแก  ดานกายภาพ  ดานการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน ดาน การเรียนการสอน  และดานปฏิสัมพันธของบุคคล   
 คําตอบของทานจะใชสําหรับการวิจัย  ซึ่งผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลบัและจะนําเสนอ  โดย
ภาพรวม  ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอตวัทานแตประการใด  
 
  ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
  
 
 
            

นางสาวสุจิน  คุมครอง 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน   ใหครบทุกขอตามสภาพความเปนจริงของทาน  
 
 1.  ตําแหนง   
     หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   ครูสายปฏิบตักิารสอน 
 
 2. กลุมสาระการเรียนรู  
   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร 
   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปศึกษา 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถาม  เรื่องการบริหารสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขอและพิจารณาวาทานมีความคิดเห็นวาการบริหาร

สภาพแวดลอมในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัตใินระดับใด แลวเตมิเครื่องหมาย      
ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 
ระดับการปฏบิัต ิ

ขอ 
การบริหารสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

ในสหวิทยาเขตวิภาวดี 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานกายภาพ      
1. สภาพแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียนมีความรมร่ืน      
2. มีการบํารุงซอมแซมสิ่งปลูกสรางใหมีสภาพใชการไดอยู

เสมอ 
     

3. มีลานกิจกรรมสําหรับนักเรียน      
4. มีศาลาพักผอนในสัดสวนทีเ่พียงพอกับจํานวนนักเรียน      
5. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย      
6. มีขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน      
7. อากาศภายในหองเรียนถายเทไดสะดวก      
8. จํานวนหองปฏิบัติการแตละวิชากับจํานวนนักเรียนมีความ

เหมาะสม 
     

9. โรงอาหารมีการบริการอาหารถูกหลักโภชนาการ      
10. มีการจัดหองสุขาถูกสุขลักษณะ      
ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน      
11. ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําที่ดี      
12. ผูบริหารมีการจัดโครงสรางการบริหารงานอยางเปนระบบ      
13. ผูบริหารมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงาน 
     

14. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามงานทีไ่ดรับมอบหมาย      
15. ผูบริหารมีการมอบหมายสั่งการเปนไปตามสายงานบังคับ

บัญชา 
     

16. ครูไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงานที่ตรงกบัความรู
ความสามารถ 

     

17. ครูมีกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน      
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ระดับการปฏบิัต ิ

ขอ 
การบริหารสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

ในสหวิทยาเขตวิภาวดี 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน (ตอ)      
18. ครูสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ      
19. ครูมีการสรางทีมงานในการปฏิบัติงาน      
20. ครูมีการรายงานผลการปฏบิัติงาน      
ดานการจัดการเรียนการสอน      
21 ครูวางแผนการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ      
22 ครูจัดทําประมวลการสอนเปนรายวิชา      
23 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร      
24 ครูจัดทําส่ือการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหา      
25 ครูเลือกใชเทคนิคการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เหมาะสมกับ

นักเรียน 
     

26 ครูเลือกใชหลกัจิตวิทยาที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู 

     

27. ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรูหลังเรียนอยางเปนระบบ      
28. ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาที่เกิดจาก

กระบวนการจดัการเรียนรู 
     

29. ครูมีการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ      
30. ครูมีกระบวนการการวัดและประเมินผลดวยวธิีการที่

หลากหลาย 
     

ดานปฏิสัมพันธของบุคคล      
31. ผูบริหารตัดสินใจอยางรอบคอบโดยอาศัยขอมูลและเหตุผล      
32. ผูบริหารใหเกียรติและเคารพอาวุโสของบุคลากรในโรงเรียน      
33. ผูบริหารคอยใหคําแนะนําเม่ือครูตองการคําปรึกษาในการ

ปฏิบัติงาน 
     

34. ผูบริหารยกยองชมเชยครูทีป่ฏิบัติงานดีดวยความจริงใจ      
35. ผูบริหารเปนผูคอยแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลใน

สถานศึกษาดวยความยุตธิรรม 
     

36. ครูมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑและระเบียบที่ใช
ปฏิบัตใินโรงเรียน 
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ระดับการปฏบิัต ิ

ขอ 
การบริหารสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

ในสหวิทยาเขตวิภาวดี 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

ดานปฏิสัมพันธของบุคคล (ตอ)      
37. ครูปฏิบตัิงานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร      
38. ครูมีทักษะในการสื่อสารที่ดีในการสรางความสัมพันธอันดี

กับเพื่อนรวมงาน 
     

39. ครูคอยใหคําแนะนํากับเพ่ือนครูที่ตองการคําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 

     

30. ครูมีเทคนิคในการสรางมนุษยสัมพันธทีดี่กับเพื่อนรวมงาน      
 
 
ตอนที่ 3  ปญหา ขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
 1.  ดานกายภาพ ทานคิดวาโรงเรียนของทานมีปญหาอยางไรบางและทานคิดวาเม่ือเกิด
ปญหาดังกลาวควรจะมีขอเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาอยางไร 
  ปญหา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 2.  ดานการบริหารและการปฏิบัติงาน ทานคิดวาโรงเรียนของทานมีปญหาอยางไรบาง
และทานคิดวาเม่ือเกิดปญหาดังกลาวควรจะมีขอเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาอยางไร 
  ปญหา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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 3. ดานการจัดการเรียนการสอน ทานคิดวาโรงเรียนของทานมีปญหาอยางไรบางและ
ทานคิดวาเม่ือเกิดปญหาดังกลาวควรจะมีขอเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาอยางไร 
  ปญหา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 
 4.  ดานปฏิสัมพันธของบุคคล  ทานคิดวาโรงเรียนของทานมีปญหาอยางไรบางโปรด
แสดงความคดิเห็นและทานคิดวาเม่ือเกิดปญหาดังกลาวควรจะมีขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
พัฒนาอยางไร 
  ปญหา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล      นางสาวสุจิน คุมครอง 
วันเดือนปเกิด     21 มกราคม 2525 
สถานที่เกิด      อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน    10 หมู 7 ตําบลบานสราง อําเภอบานสราง 
      จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครู คศ. 1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย ๒ เลขที่ 119 หมู 1      
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